9º FESTIVAL DE DANÇA NILÓPOLIS SQUARE
SETEMBRO 2018
Período de Inscrição: 01 a 15 de Setembro / Programação: De 19 a 23 de Setembro

REGULAMENTO
O Condomínio Nilópolis Square Shopping Center aprova o presente Regulamento
do 9º Festival de Dança:
Art. 1º. O 9º Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square será realizado entre
os dias 19 a 23 de Setembro de 2018, e acontecerá a partir das 18h, com mostras de
dança como participação especial na abertura.
Art. 2º. O 9º Festival de Dança será coordenado por uma Comissão Organizadora,
a qual se responsabilizará por todas as apresentações referentes ao Festival.
COMISSÃO
Organização- Shopping Nilópolis Square
Coordenadora Viviane Alves e Assistente Fernanda Nogueira
Produção - Wellington José
I – DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º. Poderão participar do 9º Festival de Dança do Shopping Nilópolis Square
bailarinos, escolas e grupos de dança da cidade de Nilópolis e cidades adjacentes.
Art. 4º. As inscrições serão feitas a partir de 01 de Setembro até o dia 15 de
Setembro de 2018, no seguinte endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueiras,
Nº100- Centro – Nilópolis, Tel.: 2792-0607, no 2º piso do Shopping, loja 216, de segunda
a sábado, de 13h às 20h. Não serão aceitas inscrições na administração do Shopping.
Informações podem ser obtidas no site: www.nilopolissquare.com.br.
§ 1º. Cada apresentação coreográfica exige uma ficha de inscrição, mesmo que os
participantes se repitam em outras apresentações. Seu preenchimento deve ser sem
rasuras e de preferência, digitadas.
§ 2º. Sera obrigatória a colocação do nome de todas os bailarinos com e-mail
e data de nascimento e menores de 18 anos o e-mail do responsável e data de
nascimento.
§ 3º. O tempo de cada apresentação deverá ser informado na ficha de inscrição e
estar de acordo com os tempos determinados no capítulo II deste regulamento. O
descumprimento deste implicará na perda de pontos.
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§ 4º. As apresentações coreográficas não poderão ser substituídas no ato de sua
execução. No caso de alterações, as mesmas deverão ser informadas as devidas
alterações com pelo menos uma semana de antecedência, não será admitido a troca no
dia do evento.
§ 5º. A ordem das apresentações estará disponível a partir do dia 18 de Setembro
de 2018.
Art. 5º. Cada grupo, escola, cia e academia só poderá participar com no máximo 2
(duas) apresentações coreográficas de cada modalidade e categoria. (As inscrições
poderão terminar antes do prazo determinado pela organização – As vagas são
limitadas).
Art. 6º. O preenchimento errado da ficha de inscrição de uma coreografia em estilo
diferente ao de sua montagem, bem como a participação de pessoas com idade superior
ou inferior à da categoria inscrita ou tempo acima do estabelecido, será comunicado via email e a ficha cancelada da obra inscrita.
Art. 7º. No ato da inscrição e na participação no Festival o grupo automaticamente
concederá aos realizadores do evento autorização para a captação e utilização das
Imagens dos grupos, por meio de fotografias ou filmagens, e concede todos os direitos
para que os realizadores publiquem, faça a exposição dessas imagens em qualquer
veículo de comunicação, tendo à finalidade única e exclusivamente a promoção do
evento.
Art 8º. Para efetuar a inscrição, os grupos deverão apresentar a xerox do
documento de identificação que comprove a idade dos participantes (no caso do menor a
Xerox da certidão de nascimento em anexo com a autorização).
Art. 9º. A Taxa de Inscrição será de R$ 40,00 (Quarenta Reais), tendo direito a 1
(uma) apresentação no formato Solo por modalidade e cada categoria;
Art. 10º. A Taxa de Inscrição será de R$ 80,00 (Oitenta Reais), tendo direito a 1
(uma) apresentação no formado Duo/Trio por modalidade e cada categoria;
Art. 11º. A Taxa de Inscrição será de R$ 100,00 (Cem Reais), tendo direito a 1
(uma) apresentação no formado Grupo por modalidade e cada categoria;
§ 1º. A taxa de inscrição deverá ser paga no ato da inscrição, em dinheiro.
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II – DAS MODALIDADES E CATEGORIAS E TEMPOS PERMITIDOS
Art. 12º. Serão aceitas inscrições para concorrer de acordo com os três itens
abaixo:
A – FORMATO:
BALLET:
Solo: Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Duo/Trio: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Grupo: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
DANÇA DO VENTRE:
Solo: Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Duo/Trio: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Grupo: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
JAZZ:
Solo: Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Duo/Trio: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
Grupo: Baby Class, Infantil, Infanto, Juvenil e Adulto
§ 1º. Não haverá Baby Class para Solo,
§ 2º. Para todas apresentações o tempo máximo permitido será de 5 minutos por
coreografia;
§ 3º O grupo poderá ter até 20% do elenco fora da faixa etária,
B - CATEGORIAS:
BABY CLASS (03 a 06 anos)
INFANTIL (de 07 até 10 anos)
INFANTO (de 11 até 13 anos)
JUVENIL (de 14 até 16 anos)
ADULTO (a partir de 17 anos)
C – MODALIDADES: BALLET - DANÇA DO VENTRE - JAZZ
III – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
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Art. 13º. Para que o evento não atrase solicitamos as academias e grupos que
cheguem com 2 horas de antecedência ao horário de apresentação.
Art. 14º. É obrigatória a presença de um responsável na cabine de som e
iluminação na hora da apresentação, e na ausência, a coordenação do evento NÃO se
responsabilizará por erros na sonoplastia e na iluminação.
Art. 15º. A iluminação será apenas a disponibilizada pelo Festival, sendo operada
pelo responsável de iluminação e som.
Art. 16º. As músicas que serão utilizadas nas apresentações deverão ser entregues
aos organizadores do Evento da seguinte forma: um CD/Pen Drive para cada
coreografia (faixa única). Não será permitido o uso do celular.
Art. 17º. Não será permitida apresentação de nus, fogo, substâncias químicas de
qualquer espécie, de todo e qualquer meio que venha sujar o palco ou colocar em risco os
participantes e a estrutura local das apresentações. Não serão aceitos instrumentos
musicais que necessitem de equipamentos ou ligações especiais, não disponíveis de
imediato no palco.
Art. 18 º Caso alguma apresentação de algum grupo ou academia danifique ou
estrague o linóleo, a mesma deverá restituir o valor para o concerto da mesma ao
Shopping.
Art. 19º. Não serão aceitas modificações no cronograma do festival.
Art. 20º. Só poderão estar dentro do camarim do Festival, os diretores, coreógrafos,
coordenadores e bailarinos.
Art. 21º. Os envolvidos na apresentação deverão estar prontos com prazo de
antecedência de duas coreografias anteriores a sua. Pedimos para que não se atrasem,
pois não será permitido trocar a ordem das apresentações, evitando transtornos aos
demais participantes.
IV – AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO:
Art. 22º. As apresentações coreográficas serão avaliadas por uma comissão
julgadora composta de profissionais qualificados neste segmento, dos quais não há
nenhum vínculo com os grupos e academias participantes.
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§ 1º. Os critérios de avaliação serão os seguintes:
a) Desempenho Técnico;
b) Figurino;
c) Coreografia e criatividade;
d) Cronometragem (Constará somente em caso do grupo ultrapassar o tempo limite.
Nesse caso a coreografia será desclassificada e a música será interrompida. Para tal
atividade haverá uma pessoa específica portando um cronômetro.
Art. 23º. A avaliação será feita de forma qualitativa, a partir de um coeficiente de
qualidade, e será consagrado vencedor a apresentação que a comissão julgadora, em
consenso, atribuir mérito de vencedor.
Art.24º. Caso ocorra empate, o critério de avaliação para desempate será a
maior nota referente a Técnica.
Art. 25º. Cada jurado fará comentário por escrito, por coreografia apresentada. Tais
notas e comentários serão apresentados aos grupos após o festival, no período de 24/09
a 26/09 de 14h às 18h.
Art. 26º. Não caberá recurso quanto ao resultado apresentado pela comissão
julgadora que é soberana.
Art. 27º. Para esta edição estão previstas as seguintes premiações:
I - Troféus para 1, 2º e 3º lugar de cada modalidade e categoria.
II - Medalhas para os melhores bailarinos de cada modalidade e categoria.
Art. 28º. Será permitido grupo, escola, cia e academia que queiram participar
somente como mostra de dança, vale ressaltar que sera cobrada normalmente a taxa de
inscrição, deverá ser comunicado no ato da inscrição que será mostra de dança.
Art. 29º. A divulgação da premiação será realizada no dia 23 de Setembro de
2018, 18h, no terceiro piso do Shopping Nilópolis Square
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V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30º. Não será permitido existir torcidas organizadas, gritos ou tumultos na hora
da apresentação dos grupos. O descumprimento desta cláusula acarretará na penalidade
da obra inscrita.
Art. 31º. Será desligado do festival, o concorrente que configurar tentativa de
tumulto ou acusações sem provas concretas que possam colocar em dúvida o caráter do
festival.
Art. 32º. A organização não se responsabilizará por objetos deixados ou
extraviados nas dependências do palco ou em qualquer outra dependência relacionada
ao festival.
Art. 33º. O responsável pela obra inscrita, ao assinar a ficha de inscrição, declara
estar ciente de todas as normas deste regulamento, se responsabilizando em transmitir
tais informações aos integrantes do grupo ou escola sob sua responsabilidade.
Art. 34º. A Organização do evento não se responsabilizará pela alimentação e nem
pelo transporte dos participantes durante o evento.
Art. 35º. O descumprimento de quaisquer uns dos artigos dispostos neste
regulamento elimina automaticamente a obra inscrita.
Art. 36º. Os casos omissos neste serão decididos pela Comissão Organizadora.
VI – PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
19/09 – Ballet
20/09 – Dança do Ventre
21/09 – Jazz
22/09 – Jazz
23/09 – Resultado
Local: 3º Piso – Praça de Alimentação
Horário: 18h
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