Regulamento do Participante
Participantes: todas as pessoas que façam a devida inscrição e pagamento para frequentar
uma ou várias aulas numa Escola Associada no âmbito do evento “Portugal a Dançar” a realizar
dia 27 de Setembro de 2014.
O bilhete representa um donativo e dá direito à participação na(s) Aula(s), no entanto, o
Participante deverá realizar a inscrição na(s) Aula(s) que pretenda frequentar directamente
na(s) Escola(s) Associada(s).
Escolas Associadas: todas as organizações que se disponibilizem a aceitar na sua Escola a
inscrição de alunos para uma ou várias Aulas no dia 27 de Setembro de 2014 no seguimento
da Iniciativa Portugal a Dançar 2014 que reverterá a favor da Associação Dê + Coração
Movimento Daniela. A lista de Escolas Associadas estará disponível no website oficial da
Associação Dê + Coração Movimento Daniela (http://www.demaiscoracao.com).
Aula: é uma sessão com duração estabelecida no tempo a cargo das Escolas Associadas, em
que o(s) professor(es) transmite(m) aos Participantes os conhecimentos práticos e teóricos
necessários para a prática de um determinado tipo de dança.
Várias Aulas: os participantes terão a possibilidade de adquirir um Free Pass que dará livre
acesso a todas as Aulas inseridas na Iniciativa Portugal a Dançar 2014.
Termos e condições:
A inscrição e pagamento numa ou várias Aulas por via da Iniciativa Portugal a Dançar implica a
aceitação dos seguintes termos e condições:
1. A entrada do participante em cada Aula só será autorizada mediante a apresentação
de um Bilhete válido e a Inscrição prévia junto da Escola Associada.
2. O Participante terá o direito a usufruir das Aulas definidas pela entidade que for
responsável pela sua execução.
3. O Bilhete é válido apenas no dia 27 de Setembro de 2014, para as Aulas em que o
Participante se tenha inscrito previamente.
4. A Inscrição e o Pagamento das Aulas serão realizados no nome do participante, sendo
o bilhete emitido pessoal e intransmissível.
5. Salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas e sujeitas a parecer prévio
da Associação Dê + Coração Movimento Daniela, após compra do Bilhete de uma ou
várias Aulas, não se aceitam devoluções nem trocas, pelo que o Participante não terá
direito a ser ressarcido do valor pago.
6. A não realização da Aula após inscrições do Participante será da responsabilidade da
Escola Associada onde as Aulas se realizam. Desta forma, a Associação Dê + Coração
Movimento Daniela não procederá à devolução do valor pago.
7. O Participante autoriza a captação de imagens durante a realização das Aulas pelo que
cede, desde já, a título não oneroso, de modo gratuito e definitivo, aos promotores do
evento, todos os direitos de imagem que possui sobre os mesmos.
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8. Não haverá lugar ao reembolso da importância paga para a realização das Aulas se se
verificar uma interrupção, substituição ou adiamento das Aulas resultante da
ocorrência de uma situação de natureza extraordinária ou imprevisível exterior à
vontade dos organizadores.
9. Em caso de adiamento, a inscrição do Participante continuará válida para data e hora a
definir, não havendo nos casos descritos nos pontos 8 e 9 lugar a reembolso das
inscrições.
10. Durante a realização das Aulas, o Participante deverá seguir as indicações do(s)
professor(es)/ monitor(es) que o estiver(em) a orientar.
11. A prática da dança, bem como de qualquer actividade física, deverá ser ponderada de
acordo com o estado físico e a saúde de cada um. Se for afectado por alguma doença
que o condicione, o Participante deverá prestar essa informação ao responsável pela
orientação das Aulas, de forma a inteirarem-se da sua condição.
12. O Participante actua sobre sua conta e risco reconhecendo expressamente que os
organizadores não podem ser responsabilizados por quaisquer riscos ou danos ou por
qualquer incidente, quer este ocorra antes, durante ou após a sua presença nas Aulas,
com excepção dos incidentes resultantes de negligência grave ou conduta danosa
intencional por parte dos organizadores do evento.
13. Ao Participante cujas acções se revelem contrárias aos presentes termos e condições
poderá ser recusado o seu acesso às Aulas.
14. O titular do bilhete estará obrigado a consultar os presentes termos e condições no
site oficial do evento (http://www.demaiscoracao.com) no qual constará sempre a
versão actualizada do mesmo, não podendo alegar desconhecimento de quaisquer
alterações que possam ser efectuadas pelos organizadores.
15. O Participante terá o direito a ser informado sobre a origem, missão, e actividades da
Associação Dê + Coração Movimento Daniela. Os resultados do evento “Portugal a
Dançar” serão publicados no website: http://www.demaiscoracao.com, estando
disponível para consulta pública.
16. Aos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor.
17. Para a resolução de todas as questões emergentes do presente será competente o
foro do tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa exclusão de qualquer outro.
18. O Participante declara expressamente que leu, compreendeu e aceitou estes termos e
condições e que está totalmente consciente dos direitos e obrigações que deles
emanam aquando faz o pagamento da sua inscrição.
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