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.01 Modalidades

Técnica de Dança Clássica (Elementar /Intermédio/Avançado)
Técnica de Dança Contemporânea (Elementar /Intermédio/Avançado)

A organização deste evento é promovida pela Escola Artística de Dança do 
Conservatório Nacional.

.02 Organização 

.03 Condições de participação 

Destina-se a todos os interessados, a partir dos 9 anos, que tenham já algum 
treino regular em ambas as técnicas. 

- Técnica de Dança Clássica Avançado: a partir dos 15

- Técnica de Dança Clássica Elementar: dos 9 aos 14 

- Técnica de Dança Contemporânea Elementar: dos 9 aos 14

- Técnica de Dança Clássica Intermédio: dos 12 aos 18

Nas seguintes modalidades existe limite etário: 

- Técnica de Dança Contemporânea Avançado: a partir dos 15

- Técnica de Dança Contemporânea Intermédio: dos 12 aos 18

- Danças Espanholas e Flamenco: a partir dos 15
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A Organização reserva-se o direito de substituir os Professores anunciados, em 
caso de impedimento dos mesmos ou por outros motivos alheios à vontade da 
Organização.

As aulas de Técnica de Dança Clássica, de Técnica de Dança 
Contemporânea e de Danças Espanholas e Flamenco,  terão uma duração 
de 01h30. 

.04 Níveis

.06 Aulas

As aulas decorrerão de segunda a sábado. 

Os participantes serão distribuídos pelos níveis Elementar, Intermédio e 
Avançado.

Em algumas disciplinas, poderão criar-se ou eliminar-se níveis, caso a 
Organização assim o considere necessário.

.05 Professores

a) Duração

b) Horário

Os horários indicados serão publicados no placar informativo da Escola, no 
website da Escola e nas páginas oficiais de facebook e Instagram da escola.
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.07 Regras de Conduta

Não é permitida a presença de não participantes nas instalações da Escola.

Os participantes deverão ter um comportamento adequado a uma Escola, não 
prejudicando o funcionamento das aulas a decorrer e respeitando todas as 
instruções que sejam dadas pela Organização.

A entrada nas salas de aula só é permitida com o calçado e indumentária 
adequados.

É expressamente proibido comer no vestiário ou nos estúdios.

Cada participante é responsável pelos seus bens pessoais, pelo que a 
Organização não se responsabiliza por roubo, dano ou extravio.

A Organização deve ser informada de alergias ou outros problemas de saúde 
dos participantes, devendo a situação ser comunicada, por escrito, no ato da 
inscrição. Neste caso, a Organização ou os Professores têm a faculdade de 
condicionar a frequência total ou parcial das aulas, devendo o participante 
obedecer às indicações recebidas.

A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal ou lesão 
que possa ocorrer durante o período do Curso.

Os participantes, independentemente de serem, ou não, alunos da EDCN, são 
obrigados a adquirir o seguro de acidentes pessoais proposto pela Organização 
(15 euros).

O acesso aos estúdios está reservado, exclusivamente, aos participantes de 
cada aula.

.08 Problemas de saúde e Seguro de Acidentes Pessoais
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3. Enviar a ficha de inscrição e o comprovativo de pagamento para o email:

1. Preencher e assinar (pelo encarregado de educação ou pelo próprio, 
caso seja maior de idade) a ficha de inscrição que se encontra na página 
web da escola (documento PDF).

.10 Preços

IBAN: PT50 0781 0112 01120012621 13.

.09 Inscrições

Para inscrição, proceder do seguinte modo:

2. Proceder ao pagamento de participação e do seguro utilizando o 

danceintensive@edcn.pt

4. A inscrição e respetivo pagamento deverão ser efetuados até ao dia 21 
de Julho. Após esta data, qualquer inscrição fica condicionada à existência 
de vagas.

5. O valor pago só será devolvido, em casos de força maior devidamente 
fundamentados e comprovados.
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HORÁRIO ESTÚDIO 3 DA EDCN - DANÇAS ESPANHOLAS E FLAMENCO - AVANÇADO

HORÁRIO ESTUDIO 7 DA EDCN - TDC e TDCont - INTERMÉDIO | AVANÇADO

HORÁRIO ESTÚDIO 1 DA EDCN - TDC e TDCont - ELEMENTAR

.11 Horários
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Os eventuais custos de viagem e alojamento são da responsabilidade dos 
participantes.

Indumentária masculina para as aulas de Técnica de Dança Clássica:

.12 Viagem e alojamento

.13 Indumentária

Indumentária feminina para as aulas de Técnica de Dança Clássica:

a) Maillot
b) Collants cor salmão
c) Sapatilhas de meia ponta (limpas e em bom estado)
d) Cabelo apanhado preferencialmente com coque

a) Maillot ou t-shirt justa branca ou preta
b) Collants pretas
c) Sapatilhas (limpas e em bom estado)

Indumentária para as aulas de Técnica de Dança Contemporânea:

a) Maillot ou T-shirt
b) Calças ou calções
c) Joelheiras e meias

Indumentária para as aulas de Danças Espanholas e Flamenco:

 a) Sapatos de flamenco ou de caráter

.14 Disposições Finais

A inscrição no Spring Dance Intensive 2022 implica a aceitação deste 
Regulamento.

Compete à Organização decidir sobre qualquer matéria em que este 
Regulamento seja omisso.
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