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Street Dance Brasil Festival
INTRODUÇÃO:
O CONDANÇA, a CAPSULARTS e a Laurent Produções & Eventos têm o imenso prazer de convidar as Escolas, Studios,
Academias, Companhias de Danças, Grupos e Bailarinos (as) Independentes a para participarem deste grande evento
nacional competitivo, o “Street Dance Brasil Festival – 2018”, que contará com Mostra Coreográfica Competitiva em
Danças Urbanas, que se dividirá em dois tipos de Festivais “Virtual e Presencial”, Feira com artigos para dança,
Workshops, Cursos Livres e Intensivos com a participação de convidados especiais do mundo da dança.
O Festival acontecerá em dois dias, nas datas de 15 e 16 de setembro de 2018.

A PRODUÇÃO:
O CONDANÇA possui as seguintes realizações na área de ensino dedicado as Danças Urbanas:
➢ Núcleo itinerante e workshops de Danças Urbanas;
➢ Residências artísticas, oficinas e cursos regulares em grandes escolas de danças no estado do Rio de Janeiro;
➢ Cursos de Capacitação em Danças Urbanas - IDEBRA (Duque de Caxias);

A Laurent Produções & Eventos, é organizadora dos seguintes festivais:
➢ Festival de Dança Movimento Art Carioca;
➢ Nur Oriental Belly Dance Festival;
➢ Festival Nacional de Dança Expressão e Arte;
➢ Festival de Dança Conexão das Artes;
➢ Moving Kids Arts e Teens;

Informações e Inscrições:
Benita Góes (21)2501-5662 • 97625-2188 (WhatsApp - Vivo) / Mariana Damásio (21) 98096-1737 E-mail: Fanpage: Street Dance Brasil /
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HOMENAGEM: Nesta edição estaremos homenageando ELISABETE SPINELLI,
Fundadora, Coreógrafa e Diretora Artística da SPINELLI ESCOLA DE DANÇA, fundada
em 1984, Diretora Geral da Cia. Cia. Jovem de Dança Spinelli, Presidente do Balé de
Câmara de Barra Mansa e. Bete Spinelli de formação clássica, e de Jazz, graduada em
licenciatura plena de Dança e Bacharel em Direito, pela UniverCidade. Apesar de sua
formação clássica e de uma escola de Dança há 33 anos, em uma de suas viagens
para Uberlândia, especificamente para o Festival de Dança do Triângulo no final da
década de 80, se encantou com as Danças Urbanas, quando não era denominado Jazz
de Rua e se manifestava através de grupos que se apresentavam pôr em Minas
Gerais. Seu encantamento foi tão grande que ao chegar ao Rio de Janeiro fez uma
chamada pelo bairro de Vila Isabel a meninos e meninas que gostariam de fazer parte
de uma troca de aprendizagem entre o universo acadêmico das danças com o das
Street Dances, surgindo assim em agosto de 1991 o Jazz de Rua do Rio de Janeiro, o primeiro grupo de Danças
Urbanas fundado no estado com o intuito exclusivamente de participar de mostras competitivas nacionais.
Esse grupo, inicialmente, foi julgado por ser composto por alguns meninos oriundos de comunidade
desfavorecida e por defender uma linguagem artística na época pouco valorizada pela média,
foram hostilizados por muitos diretores de academias e festivais do início da década de 90, mas com a
insistência e trabalho duro conquistaram seu espaço. Como fruto desse projeto podemos citar Ugo Alexandre,
que fez parte da primeira geração do Jazz de Rua e hoje em dia é uma das grandes referencias das Danças
Urbanas do nosso país.

REGULAMENTO
1 - OBJETIVO:
Este evento tem como objetivo principal estimular e valorizar cada vez mais a modalidade das Danças Urbanas a nível
nacional, o Festival pretende incentivar a troca de experiências para que novos e antigos talentos tenham seu espaço
para expressar a sua arte. Além de uma grande confraternização entre bailarinos, coreógrafos e todos profissionais da
dança afins como público em geral.

2 - OBJETIVO ESPECIFICO:
O Festival propõem uma mostra competitiva de Danças Urbanas, que se divide em dois tipos de festivais como o
Virtual e o Presencial, contendo diferentes modos de apresentações denominadas pelo evento como, Vídeo Dance,
Cênico, Showcase e Street Kidz . Essa categorização tem o intuito de direcionar para as Danças Urbanas um olhar mais
atento as diferentes ramificações coreográficas encontradas hoje em dia na cena relacionadas a esta modalidade em
nosso país.

2.1 - VÍDEO DANCE (Vide Anexo II – Regulamento Vídeo Dance_2018)
Neste modo de apresentação, o Street Dance Brasil promoverá uma disputa via Facebook, autorizando na Fan Page do
evento, conteúdos coreográficos autorais, híbridos produzidos para o Youtube, com a linguagem estática encontradas
nas Danças Urbanas e estilos correlacionados ou realizados através da mistura entre os recursos audiovisuais e as
Danças Urbanas.

Informações e Inscrições:
Benita Góes (21)2501-5662 • 97625-2188 (WhatsApp - Vivo) / Mariana Damásio (21) 98096-1737 E-mail: Fanpage: Street Dance Brasil /
Instagram: @streetdancebrasil / E-mail: contato@streetdancebrasil.com Site: www.streetdancebrasil.com

Street Dance Brasil Festival
2.2 - CÊNICO (Vide Anexo III – Regulamento_Cênico_2018)
Neste modo de apresentação, o evento receberá inscrições de coreografias com propostas que venham usufruir dos
possíveis recursos cênicos existentes, como, figurino, cenário e luz cênica, além de técnicas e toda virtuosidade
encontradas nas vertentes das danças urbanas, entretanto, com o compromisso de desenvolver uma linha de
raciocínio dentro de uma temática, seja ela concreta ou abstrata, podendo também optar por diferentes formatos.
2.3 - SHOWCASE (Vide Anexo IV – Regulamento_ShowCase_2018)
Neste modo de apresentação, as coreografias inscritas não precisarão ter o compromisso em desenvolver uma linha
de raciocínio dentro de uma temática cênicas, e estas poderão ser apresentadas em diferentes formatos.
2.4 – STREET KIDZ (Vide Anexo V – Regulamento Street Kidz_2018)

Neste modo de apresentação, o evento receberá somente inscrições de coreografias nas categorias Baby, Infantil
A, Infantil B e Infanto-Juvenil em diferentes formatos, e com a liberdade de usufruir ou não dos possíveis
recursos cênicos existentes, como, figurino, cenário e luz cênica, além de técnicas e toda virtuosidade
encontradas nas vertentes das danças urbanas.

3 - Data, Horário e Local:
3.1 - Data/Horário:
Dia: 15 de setembro de 2018 - das 10:00 às 22:00 (Sábado)
Dia: 16 de setembro de 2018 - das 08:00 às 14:00 (Domingo)
Obs.: O horário estará sujeito a alteração sendo comunicado aos participantes com antecedência;
3.2 - Local: Teatro do Liceu de Artes e Ofícios – Rua Frederico Silva, 86 – Centro - Rio de Janeiro – RJ.

4 - Informações de Contato:
Direção Geral: Ugo Alexandre (21) 999713-7615
Assistente de Direção: Mariana Damasio (21) 98096-1737
Produção Geral: Benita Góes (21) 2501-5662 • 97625-2188 / 98245-4877 (WhatsApp - Vivo)
Fanpage: Street Dance Brasil
Instagram: @streetdancebrasil
E-mail : contato@streetdancebrasil.com
Site: www.streetdancebrasil.com
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5 - Informações Gerais:

✓ FESTIVAL VIRTUAL
FESTIVAL VIRTUAL
PROGRAMAÇÃO
Abertura das Inscrições
Encerramentos das Inscrições
Início do Festival
Anúncio dos Selecionados
Entrega dos comentários dos jurados via e-mail
Resultado Final

DATA
04 de junho
17 de agosto
25 a 31 de agosto
01 de setembro
03 e 04 de setembro
16 de setembro

✓ FESTIVAL PRESENCIAL
•

Inscrições estarão abertas a partir de 08/06/2018, encerramento no dia 06/09/2018;

•

Todas informações sobre Modalidades, Modos de Apresentação, Categorias, Formatos, Tempo, Valores,
Comissão Julgadora, Classificação, Premiação e como proceder na Pré-Seleção e nas inscrições poderão ser
encontradas nos anexos: (Vide Anexo II a V) e no site do evento.

6 – Cronograma Virtual e Presencial
6.1 – De Sábado – 16 de setembro de 2018

SHOWCASE / CÊNICO
HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

10:00 Às 11:00

ABERTURA
CONVIDADOS
APRESENTAÇÕES

17:15 ÀS 20:30

APRESENTAÇÕES

20:30 ÀS 21:00

21:00 ÀS 22:00

FORMATOS

CREDENCIAMENTO

11:00 Às 13:00

13:00 ÀS 17:00

CATEGORIAS

PREMIAÇÃO DE
1º, 2º E 3º
LUGARES;
INDICADOS
P/PREMIAÇÕES
ESPECIAIS

ALMOÇO
JUNIOR
(14 ANOS ATÉ 17 ANOS)
MÁSTER
(A PARTIR DE 51 ANOS)
17:00 ÀS 17:15 – INTERVALO
SÊNIOR
(A PARTIR DE 18 ANOS)
PROFISSIONAL
(A PARTIR DE 16 ANOS)
MISTO 2º BLOCO (faixas etárias variadas do Junior ao Profissional, sendo mínimo
de 03 faixas etárias)
HOMENAGEM

JUNIOR, SÊNIOR, MÁSTER, PROFISSIONAL
E MISTO 2º BLOCO

Grupo A
(6 a 12 participantes)
Grupos B
(acima de 12 participantes)
Grupo A
(6 a 12 participantes)
Grupos B
(acima de 12 participantes)

GRUPOS A E B
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6.2 – De Domingo - 16 de setembro de 2018

STREET KIDZ / SHOWCASE / CÊNICO / VÍDEO DANCE
HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

08:00 ÀS 09:00

CONVIDADOS
APRESENTAÇÕES
PREMIAÇÃO DE 1º,
2º E 3º LUGARES;
INDICADOS
P/PREMIAÇÕES
ESPECIAIS;

11:00 ÀS 12:00

11:00 ÀS 13:00

13:00 ÀS 13:30

13:30
ÀS
14:00

FORMATOS

CREDENCIAMENTO
ABERTURA

09:00 ÀS 11:00

CATEGORIAS

APRESENTAÇÕES

PREMIAÇÃO DE 1º,
2º E 3º LUGARES;
INDICADOS
P/PREMIAÇÕES
ESPECIAIS;

BABY CLASS
(ATÉ 06 ANOS E 11 MESES)
INFANTIL A
(DE 07 ANOS ATÉ 08 ANOS E 11 MESES)
INFANTIL B
(DE 09 ANOS ATÉ 10 ANOS E 11 MESES)
INFANTO-JUVENIL
(DE 11 ANOS A 13 ANOS E 11 MESES)
MISTO 1º BLOCO

SOLOS
DUOS
TRIOS
QUARTETOS
QUINTETOS
Grupo A
(6 a 12 participantes)
Grupos B
(acima de 12 participantes)

(Faixas etárias variadas - do Baby ao
Infanto-Juvenil, sendo mínimo de 03
faixas etárias)
CONVERSA COM JURADOS E COMPETIDORES DE SÁBADO
JUNIOR
(14 ANOS ATÉ 17 ANOS E 11 MESES)
SÊNIOR
SOLOS
(A PARTIR DE 18 ANOS)
DUOS
MÁSTER
TRIOS
(A PARTIR DE 51 ANOS)
QUARTETOS
PROFISSIONAL
QUINTETOS
(A PARTIR DE 16 ANOS)
MISTO 2º BLOCO - (faixas etárias variadas do Junior ao Profissional, sendo mínimo de
03 faixas etárias)
JUNIOR, SÊNIOR, MÁSTER, PROFISSIONAL E
MISTO 2º BLOCO
(faixas etárias variadas - do Junior ao
Profissional, sendo mínimo de 03 faixas
etárias)

SOLOS
DUOS
TRIOS
QUARTETOS
QUINTETOS

DURANTE OS DOIS BLOCOS SERÃO PASSADOS OS VÍDEOS SELECIONADOS
PREMIAÇÕES
ESPECIAIS:
PARA OS INDICADOS DOS DOIS DIAS DE TODAS CATEGORIAS E FORMATOS
MELHOR GRUPO DO
DOS MODOS DE APRESENTAÇÃO SHOWCASE, CÊNICO E STREET KIDZ
FESTIVAL
E TODOS OS VÍDEOS SELECIONADOS.
SELECIONADA PARA
O RIO H2K-2019;
MELHOR VÍDEO;
BAILARINO
DESTAQUE;
BAILARINA
DESTAQUE;
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7 – Valores dos Participantes das Competições:

VALORES DOS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇÕES
FORMATOS / MODO

VALORES

SOLOS

R$ 50,00 (cada)

DUOS

R$ 70,00 (cada)

TRIOS

R$ 90,00 (cada)
R$ 150,00 (até 12
bailarinos)

QUARTETO / QUINTETO / GRUPOS A e B / MISTO 1º
BLOCO / MISTO 2º BLOCO

R$ 300,00 (A partir de 13
bailarinos)

MODO VÍDEO DANCE
(Cada vídeo enviado com análise e seleção para premiação)

R$ 40,00 (cada)

8 – Premiações:
▪ Troféus, Medalhas e Brindes para os 1º, 2º e 3º lugares;
▪ Para Melhor Apresentação do Festival – SHOWCACE DO RIO H2K - 2019
▪ Para Melhor Vídeo – R$ 2.000,00 (dois mil reais) + Troféu
▪ Para Melhor Coreógrafo (o) – R$ 1.000,00 (hum mil reais) + Troféu
▪ Para Melhor Bailarina (o) – R$ 500,00 (quinhentos reais) + Troféu

9 - Ingressos:
✓ Estão isentos do ingresso no Festival, todos que estiverem inscritos para aquele dia de apresentação, como:
bailarinos/dançarinos, coreógrafos, até 01 diretor e 01 coordenador dos grupos relacionados na ficha de
inscrição e identificados com a pulseira do evento.
✓ Crianças com idade até 05 anos também estão isentos da cobrança do ingresso, mediante apresentação de
documento.
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10 - Cursos:
WORKSHOPS
DIA
15/09/18
Sábado/Manhã
15/09/18
Sábado/Tarde
16/09/18
Domingo/Manhã
16/09/18
Domingo/Tarde

PROFESSORES
Yuriê Pamella
Josh Antônio
Renan Fontoura & Tito Collab
Anyel Aram
Marcella Gozzi
Michell Baes
Gladson Santos
Malu Braga
Nayane Fernandes

HORÁRIO
10:00hs às 11h30min
11h30min às 13:00hs
14:00hs às 15h30min
15h30min às 17:00hs
08h:30min às 10:00hs
10:00hs às 11:h30min
11:h30min às 13:00hs
14:00hs às 15h30min
15h30min às 17:00hs

CURSOS LIVRES (Aula Aberta)
DIA
15/09/18
Sábado/Manhã

PROFESSORES
Wendell Mourige

TEMA
Street Jam

HORÁRIO
11:00hs às 12:00hs

15/09/18
Sábado/Tarde
16/09/18
Domingo/Tarde

Julio Bottoni

Clube do Passinho

15:00hs às 16:00hs

Julio Molina

CUBE Kidz

15:00hs às 16:00hs

INTENSIVOS
PROFESSORES
TEMA
Tamara Catharino
Floor Work
1ª parte
Guto Vieira
Gestão em Dança

DIA
15/09/18
Sábado/Manhã
15/09/18
Sábado/Tarde
15/09/18
Willow
Sábado/Tarde
16/09/18
Tamara Catharino
Domingo/Manhã
16/09/18
Lu Braga
Domingo/Tarde
16/09/18
Henrique
Domingo/Tarde
Bianchini

HORÁRIO
10:00hs às 12:00hs
14:00hs às 18:00hs

Improviso Lab &
Metodologias de Treino
Floor Work
2ª parte
Coordenando-se

14:00hs às 18:00hs

Estudo de Métodos de
Ensino nas Danças Urbanas

14:00hs às 18:00hs

10:00hs às 12:00hs
14:00hs às 18:00hs
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10.1 – Valores Antecipados, no dia, Pacotes de Intensivos, Cursos Livres e Workshops: (Vide no Site maiores
informações);

VALORES ANTECIPADOS / NO DIA
DESCRIÇÃO

ANTECIPADOS

NO DIA

Ingresso (cada)
Intensivos
(Cada curso de 4 horas)
Cursos Livres (Aula Aberta)
(Cada curso - 1 hora de aula)
Cube Kidz

R$ 40,00
R$ 150,00

R$ 60,00
R$ 200,00

R$ 50,00

R$ 90,00

R$ 50,00

R$ 90,00

Workshop (09 aulas)

Passaporte das 09 aulas R$ 100,00

Passaporte das 09 aulas R$ 200,00

PACOTES
PASSAPORTES
Passaporte Kidz
Passaporte Junior
Passaporte Sênior
Passaporte Máster

DESCRIÇÃO

1º Lote
Data - 08/06 até 31/07

2° Lote
Data - 01/08 até 31/08

Ingresso + Cube Kidz

R$ 60,00

R$ 80,00

Ingresso + Street Jam +
Clube do Passinho
Ingresso + Workshops
(9 aulas)
Ingresso + Workshops
(9 aulas) + Street Jam +
Clube do Passinho

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 170,00

11 - Alimentação e Transporte:
A organização do evento não se responsabilizará pela alimentação e nem pelo transporte dos participantes durante o
Festival, ela apenas se limitará a orientá-los sobre os locais mais acessíveis.
12 - Foto:
Teremos equipe de fotografia com ótima resolução de qualidade.
13 – Filmagem:
Teremos equipe de filmagem à disposição.
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14 - Hospedagem e Alojamento:
✓ O Festival possui hotéis conveniados que oferecem tarifas especiais, confira na listagem recomendada no site:
✓ Outros serão informados no decorrer de todo processo;
✓ Os alojamentos fornecidos pelo festival serão somente para bailarinos, diretor, coordenador e coreógrafos,
não se estendendo a familiares ou acompanhantes em geral;
✓ Os danos materiais que ocorrerem nos alojamentos oferecidos pelo festival deverão ser ressarcidos pelo
grupo participante;

15 – Direitos Autorais:
Comissão Organizadora do evento estará acertando o pagamento diretamente com ECAD, para os direitos autorais
das músicas e coreografias e o responsável legal das Escolas, Studios, Academias, Companhias de Danças, Grupos e
Bailarinos(as) Independentes inscritos no Festival, estarão efetuando já dentro da sua inscrição.

16 - Uso de Imagem:
No ato da inscrição e na participação no Festival o grupo automaticamente dá aos realizadores a liberdade para a
captação das imagens dos grupos, por meio de fotografias ou filmagens, e concede todos os direitos para que os
realizadores publiquem, comercializem ou faça a exposição dessas imagens em qualquer veículo de comunicação,
tendo como finalidade única e exclusivamente a promoção do Festival. Como também cede e transfere, gratuitamente
para Laurent Produções & Eventos, CONDANÇA e Capsularts todos os direitos.

17 – Credenciamento:
✓ O credenciamento para o evento será feito no stand de credenciamento do evento localizado na entrada do
Teatro no dia 15/09/2018, das 10:00 as 11:00hs e no dia 16/09/2018, das 08:00 as 09:00hs;
✓ Os inscritos receberão pulseiras personalizadas do evento, de acordo com cada segmento. As pulseiras serão
entregues mediante a apresentação da carteira de identidade original ou carteira de motorista original (os
documentos necessariamente precisam conter foto) e será retirada somente pelo coreógrafo ou responsável;
✓ Os inscritos não terão acesso aos workshops do evento. Para ter acesso garantido às aulas, será necessária a
apresentação da pulseira de identificação do evento relativa ao passaporte;
✓ Dançarinos com pulseiras violadas não terão acesso ao evento;
✓ Mediante a perda ou violação do lacre da pulseira, uma nova pulseira será fornecida pelo valor de R$ 40,00
(quarenta reais);
✓ ATENÇÃO: Não serão credenciados os dançarinos que não apresentarem a documentação, ficando estes
impossibilitados de participar do evento;
✓ Todo material entregue pela organização deverá ser conferida pelo responsável;
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18 – Apresentações:
✓
✓
✓
✓

Cada participante ou grupo deverá estar pronto impreterivelmente, 01 hora antes da sua apresentação;
O grupo que não estiver pronto na hora de sua apresentação dançará no final de cada categoria;
O grupo deverá obedecer à ordem de apresentação da programação do evento;
Não será permitida apresentação de nus, fogo e substâncias químicas de quaisquer espécies, de todo e
qualquer meio que venha sujar o palco ou colocar em risco os participantes e a estrutura do local das
apresentações;
✓ É vedada qualquer forma de interação com a plateia, a exemplo de arremesso de objetos;
✓ É vedada a divulgação de sites ou empresas por meio de faixas ou banners.
✓ Não é permitida a instalação de material elétrico sem prévia autorização do evento;

19 - Som, Cenário e Iluminação:
✓ É sugerido pelo Festival que levem a mídia de reserva (preferência Pen Drive gravada em formato MP3) para
cada coreografia identificado com o nome do grupo, da coreografia, categoria e modalidade e a trilha gravada,
independente do envio do mesmo;
✓ Será penalizado em 2 pontos na média final na apresentação, caso não seja cumprido a regras pedidas;
✓ A organização não se responsabilizará por gravações danificadas ou com baixa qualidade de reprodução;
✓ A reprodução não poderá ter interferências de aplausos ou cortes abruptos;
✓ O responsável pelo grupo deverá apresentar-se à porta da cabine de som, faltando 03 apresentações da sua;
✓ No momento da apresentação o coordenador do grupo deverá estar na cabine junto ao controle de som e luz.
Sua ausência implicará na eliminação do grupo, caso prejudique o andamento do evento;
✓ Não serão aceitos instrumentos musicais que necessitem de equipamentos ou ligações especiais, não
disponíveis de imediato no palco;
✓ É terminantemente proibido adicionar refletores ao mapa de luz disponibilizado pela organização do evento;
✓ Será permitido apenas o uso de elementos cênicos simples e de fácil transporte, sendo que a colocação e
retirada ficarão sob responsabilidade exclusiva do grupo;
✓ Caso sejam utilizados objetos que possam deixar o piso sem condições para próxima apresentação, os
próprios bailarinos deverão providenciar a imediata limpeza, caso contrário acarretará na perda de 02 pontos
na média final;

20 - Teatro, Palco, Camarins e Coxias:
✓ Teatro do Liceu de Artes e Ofícios possui a capacidade para 447 pessoas;
✓ Após a entrada do público pagante será liberada a dos bailarinos que desejarem assistir outras apresentações;
✓ A prioridade dos assentos no teatro é do público pagante. Portanto, caso haja público em pé e bailarinos
sentados, os mesmos serão convidados a cederem seus lugares;
✓ Não será permitido marcar lugares com bolsas ou qualquer outro objeto;
✓ O palco tem as seguintes medidas:
➢ Boca de Cena: 10m
➢ Profundidade: 09 m
✓ Somente poderão permanecer na área interna do teatro, camarins e coxias, bailarinos, coreógrafos e
dirigentes dos grupos ou escolas devidamente identificados. Bem como, os bailarinos só poderão entrar em
cena com o uso da mesma;
✓ As Escolas/Studios/Cias./Academias/Grupos e ou Bailarinas (os) Independentes deverão dividir os camarins
existentes que devem ser desocupados logo após as suas apresentações, de modo a serem utilizados de
imediato pelo grupo subsequente;
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Street Dance Brasil Festival
21 – Sorteio de Brindes e Stands:
✓ Durante o evento haverá sorteio de brindes repassados pelos patrocinadores e apoiadores para a plateia,
bailarinos, coreógrafos e dirigentes e brinde especial para os bailarinos/dançarinos;
✓ Teremos, nos dias, “stands” de roupas, acessórios de dança e outros;

22 - Responsabilidades:
✓ A Comissão Organizadora do Festival e a Direção do Teatro não se responsabilizam por objetos e figurinos
deixados nas dependências internas ou externas do local do evento, danos que possam ocorrer, assim como
problemas de saúde que porventura algum participante venha a sofrer. Limitando-se apenas a acionar a
defesa civil, polícia militar que se encarregará de encaminhar ao hospital mais próximo;
✓ Em caso de greve, calamidade pública, tumulto generalizado ou ainda qualquer fator político social ou da área
de saúde, que venha colocar em risco o evento e seus participantes, se assim a coordenação entender, o
mesmo será automaticamente transferido de data, ficando a coordenação e demais colaboradores isentos de
qualquer responsabilidade ou ônus;
✓ 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. Os casos omissos neste Festival serão decididos pela Comissão Organizadora;

Todos deverão seguir o restante das normas e regras gerais do REGULAMENTO GERAL – STREET DANCE BRASIL
FESTIVAL – EDIÇÃO 2018.

Rio de Janeiro, 4 de Junho de 2018.

UGO ALEXANDRE NEVES

CARLOS ANTÔNIO

BENITA GÓES
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