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SÁBADO, 26 JUNHO DE 2021 

Horário a informar 

 

PAVILHÃO MULTIUSOS ÁGUIAS UNIDAS 

Rua António Sérgio 538, Amora – SEIXAL 

 

PRAZO LIMITE DE INSCRIÇÕES 

   23h59 DO DIA 14 DE JUNHO DE 2021    

 

REGULAMENTO 

NO CONTEXTO PANDÉMICO, O EVENTO OBEDECE AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DGS.     

Regras Gerais e Regulamentos em vigor para 2021 a aplicar a todos os Festivais, 
Competições e Eventos organizados pela APPDSI, consultar no site: www.appdsi.net 

***** 

1. Os Festivais, Competições e Eventos organizados pela APPDSI são abertos aos 
dançarinos/competidores que se encontrem inscritos há, pelo menos, 4 semanas, 
antes da competição em que desejam participar. 

Todos os dançarinos/competidores e seus professores/monitores deverão ter a 
renovação anual de registo para 2021 paga ou no caso de novos competidores 
estejam inscritos e pago o novo registo para 2021. 

2. As inscrições + teste COVID 19 têm o custo de €20,00 por dançarino nas 
categorias de OVER 16, (+1 categoria acresce €10,00) e €15,00 por dançarino nas 
categorias de UNDER 12 e UNDER 16 (+1 categoria acresce €5,00). O valor da 
inscrição, uma vez pago, só será devolvido se as secções forem canceladas pela 
APPDSI. 
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3. Os dançarinos/competidores estão sujeitos a todas as Regras da APPDSI, 
Regulamentos da respetiva categoria e Código da Indumentária, consultar no site: 
www.appdsi.net 

4. Os dançarinos/competidores menores de idade far-se-ão acompanhar pelo 
Encarregado de Educação ou seu professor que se responsabilizará pelos mesmos. 

5. Os dançarinos/competidores só poderão participar nas categorias em que se 
encontram inscritos. 

6. Todos os dançarinos/competidores em cada festival, competição ou evento 
APPDSI, estão abrangidos por Seguro Individual. 

7. As secções podem ser combinadas ou canceladas, caso não seja atingido o 
número mínimo de inscrições para cada secção. 

8. Só serão aceites as inscrições pagas à data da inscrição e com o valor correto. 

9. O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO, poderá ser efetuado conforme abaixo: 

 MBWAY  (+351) 919 051 184, enviando o respetivo comprovativo no ato da 

inscrição. 

 TRANSFERÊNCIA  BANCÁRIA  IBAN PT50 0018 0003 4443 7507 0202 7,  
enviando  o  respetivo comprovativo no ato da inscrição. 

10. Ao inscrever-se, os seus dados estão ao abrigo do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 
27 de Abril de 2016, autorizando a sua utilização para informação institucional e 
afins. 

11. Em conformidade com o art. 79º do Decreto-Lei n.º 4734, publicado no diário do 
governo n.º 274/1966, Série I de 1966-11-25, ao inscrever-se autoriza o registo de 
imagens em formato fotografia e vídeo bem como a sua utilização para fins 
institucionais, podendo ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio, se do facto 
não resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada. 

12. PÚBLICO E DANÇARINOS/COMPETIDORES – NÃO É PERMITIDA a entrada de 
comida e bebidas alcoólicas no recinto dos Festivais, Competições ou Eventos. 

13. É PROIBIDA a ingestão de qualquer tipo de bebidas energéticas/isotónicas por 
menores de 18 anos de idade ou o consumo de outras substâncias dopantes. É da 
exclusiva responsabilidade de todos os dançarinos/competidores, ou do seu 
responsável, o consumo de tais bebidas energéticas e possíveis consequências das 
mesmas. A APPDSI declina qualquer responsabilidade sobre estes comportamentos. 
Consultar no site da WDC - Controlo Anti-Doping (https://www.wdcdance.com) 

14. Captação de imagem em registo de vídeo ou fotografia, só mediante autorização 
da APPDSI. 

15. É RESERVADO O DIREITO DE ADMISSÃO. 

16. INFO GERAL: WEBSITE: www.appdsi.net | EMAIL: secretary@appdsi.net 

https://appdsiportugal.wixsite.com/appdsi

