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REGULAMENTO GERAL 

Dançarinos INDEPENDENTES 

Regulamento Geral para o ano de 2022 

1. A inscrição está sujeita á apreciação da APPDSI e esta instituição reserva-se o direito de 

admissão do candidato. O dançarino inscreve-se de livre e espontânea vontade, e está 

sujeito a todas as regras e regulamentos em vigor. 

2. Os dançarinos independentes, não estão vinculados a professores ou escolas registadas na 
APPDSI e não fazem parte do ranking, não podem competir no campeonato nacional, não 
representam em qualquer circunstância instituição a nível nacional e internacional.  

3. É da inteira responsabilidade do participante a boa condição física, psicológica e emocional 

para a prática da modalidade. 

4.INSCRIÇÃO 

4.1 Nas categorias MENOS (Under) 12 e (Under) 16, o valor de inscrição é de €30,00 por 

dançarino e (+1 categoria €15,00), por dançarino.  

4.2 Nas categorias MAIS (Over) 16, o valor de inscrição é de €40,00 por dançarino e (+1 

categoria €20,00), por dançarino.  

4.3 O valor da inscrição, uma vez pago, só será devolvido se as secções forem canceladas 

pela APPDSI. 

5. 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 

6. Os dançarinos/competidores menores de idade far-se-ão acompanhar pelo Encarregado 

de Educação. 

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

inscritos. 

8. Todos os dançarinos/competidores em cada festival, competição ou evento APPDSI, estão 

abrangidos por um seguro incluído na inscrição. 

9. As secções podem ser combinadas ou canceladas, caso não seja atingido o número 

mínimo de inscrições para cada secção. 

10. Só são aceites a inscrições pagas à data da inscrição e com o valor total da(s) inscrição(s) 

correto. 

11. O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO poderá ser por MBWAY e transferência bancária 

 

12. Os escalões etários para os Festivais/Competições da APPDSI em 2022 são os seguintes: 

Juvenis (-12), Juniores (-16), Juventude (-19), Adultos (+19) e Seniores +35. 
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13. Ao inscrever-se está ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (EU) 

2016/679, do Parlamento Europeu de 27 de abril de 2016, autorizando a utilização dos seus 

dados para informação institucional e afins. 

 

14. Os dançarinos/competidores estão sujeitos ao controle de doping aplicado pela WDC. 

 

REGULAMENTO GERAL 

Jurado INDEPENDENTE 

Regulamento Geral para o ano de 2022 

1. A inscrição está sujeita á apreciação da APPDSI. A instituição reserva-se o direito de 

admissão do candidato. O candidato inscreve-se de livre e espontânea vontade, e está 

sujeito a todas as normas regulamentares em vigor da APPDSI. 

2. A inscrição tem um valor de €30.00 e a APPDSI informará no prazo máximo de 10 dias se foi 
aceite. Não sendo aceite o valor será devolvido na sua totalidade.  

3. O jurado independente, não está vinculado diretamente ou indiretamente a qualquer 
estrutura interna ou externa da APPDSI e não representa a instituição a nível nacional nem 
internacional.  

4. Só são aceites jurados externos para a WDC com o diploma profissional de professor no grau 

Licentiate Falcuty ou acima, emitida pela entidade IDTA, Imperial e WDC. 

 

5. A inscrição e a licença têm de ser efetuada até ao dia 28 de fevereiro. 

- JURADO INDEPENDNETE: 220.00+inscrição 

6. A inscrição só poderá ser efetuada online no site da Associação. É necessário fazer o upload 

do cartão de cidadão (rasurado) e o upload do diploma do grau mais elevado.  
 

7.O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO poderá ser por MBWAY ou transferência bancária. 
 

8. É da total responsabilidade do jurado em respeitar todas as regras da instituição á qual está 

fidelizado (WDC). 

 

9. Ao inscrever-se está ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (EU) 

2016/679, do Parlamento Europeu de 27 de abril de 2016, autorizando a utilização dos seus 

dados para informação institucional e afins. 

 

Ao registar-se, aceita os termos e regras da APPDSI. 

RESERVADO DIREITO DE ADMISSÃO. 

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