NOTA INTRODUTÓRIA

Este regulamento é válido de 15 de Setembro de 2019 a 31 de Julho de
2020.
Quando te inscreves no AoD está implícita a tua aceitação e/ou do teu
encarregado de educação para este regulamento.
És responsável por ter conhecimento e fazer cumprir todos os pontos deste
regulamento.

ENQUADRAMENTO

Projeto de dança que tem como finalidade
trabalhar e desenvolver as capacidades
artísticas dos alunos.
Utilizando a técnica da dança Jazz/Lyrical
Jazz e funcionando como um estúdio
coreográfico, tem como objetivo criar
reportório de dança, nestas áreas, sendo o
trabalho desenvolvido ao longo do ano
apresentado regularmente em espetáculos,
festivais e competições de dança nacionais e
internacionais.

Para o sucesso deste projeto são impostos
mínimos de assiduidade, a todos os alunos,
de forma a não comprometer o trabalho de
grupo e respetivas apresentações.
O nível é aberto mas requer conhecimentos
mínimos de clássico/Jazz dando preferência
aos alunos frequentadores destas aulas.
O Art of Dance encontra-se acolhido pela
Jazzy Dance Studios em Santos.

REGULAMENTO
2019/2020

HORÁRIO

ASSIDUIDADE

Setembro a Julho
Sábado: 16h00 - 19h30

Sempre que faltares deves trazer
justificação escrita ou justificação médica.

Ao horário regular, acresce o horário de
preparação e atuação para espetáculos e/
ou competições que será comunicado ao
longo do ano.
A presença nos ensaios que antecedem as
atuações é obrigatória. A não comparência
nestes ensaios pode implicar a não
participação nas mesmas.

É obrigatório avisares a tua ausência para o
mail do Art of Dance
(artofdance@colinvieira.com) e quem te
substitui nesse ensaio.
A falta de assiduidade pode implicar a não
participação no trabalho que esteja a ser
preparado.
Após 3 faltas serás convidado(a) a
abandonar o Art of Dance by Colin.

PONTUALIDADE

ESPÍRITO DE GRUPO

O Art of Dance começa com um
aquecimento individual de 10min, que é o
momento mais importante da aula e
qualquer prática física, uma vez que
prepara o corpo para os movimentos que
vão ser executados.

No Art of Dance vais encontrar um grupo
diversificado, em que todos são igualmente
importantes e que o principal é o espirito
de grupo, a união e o respeito entre todos.

Em caso de atrasos superiores a
10minutos poderás ser convidado a só
assistir à aula.
A pontualidade garante segurança para
a frequência das aulas Art of Dance by
Colin e mostra respeito pelo professor e
pelos colegas.

To d o s o s n o s s o s c o m p o r t a m e n t o s s e
repercutem no projeto, pelo que somos
todos corresponsáveis pelo bom
funcionamento e sucesso do AoD.
Independentemente da afinidade que sintas
com uns e com outros, a todos deves
respeito, auxiliar e ter um comportamento
cooperativo e construtivo.

AULAS FUNDAMENTAIS

AULAS COMPLEMENTARES

O Projeto Art of Dance consiste num
trabalho coreográfico pelo que deves
frequentar de forma assídua as minhas
aulas de Jazz/Lyrical Jazz que é onde
ensino a técnica do meu movimento.

Complementarmente ao trabalho da técnica
de jazz é obrigatório frequentar aulas de
clássico e barra de chão para desenvolver
e aperfeiçoar a tua técnica de clássico,
força e flexibilidade. No caso de
incumprimento, poderás não ser
convidado(a) a actuar.

No AoD tens a oportunidade de colocar em
pratica tudo o que aprendes nas minhas
aulas.

AULAS QUE FREQUENTAS
Deves enviar um mail a informar que aulas
fazes e com que professores.

COMUNICAÇÃO AoD

PARTILHA DE INFORMAÇÃO

A comunicação oficial do AoD é efetuada
nos ensaios e pelo mail
artofdance@colinvieira.com.
Para divulgação de informação
de última hora é utilizada a app
Telegram.

Pa r a p a r t i l h a d e v í d e o s , f o t o s e
informação diversa deves utilizar o grupo
que existe no facebook.

Deves descarregar esta app para o teu
telemóvel ou aceder via web.
Este canal é utilizado para tomares
conhecimento de informação, importante
ou urgente, à qual deves responder de
for ma rápida sempre que te for
solicitada.

O AoD tem as seguintes páginas públicas
www.colinvieira.com/aod
artofdancebycolin/

www.instagram.com/

www.facebook.com/aodbycolin/

CAPTAÇÃO DE IMAGENS
O Art of Dance by Colin reserva-se o direito de utilizar registos fotográficos e/ou
videográficos dos ensaios e eventos para divulgação no site, redes sociais ou outros meios
de difusão.
Quando te inscreves no AoD está implícita a tua aceitação e/ou do teu encarregado de
educação para estas divulgações.

PAGAMENTOS AoD

PAGAMENTOS

FORMA DE PAGAMENTO

A participação nas aulas no Art of Dance
by Colin tem um valor mensal de 50€.

A partir de 1 de Outubro de 2020 os
pagamentos são todos efetuados ou por
MBway para o número : 915555700
(apenas no dia 1 de cada mês) ou
diretamente nos ensaios em dinheiro, no
primeiro ensaio de cada mês.

A participação nos espetáculos e
competições implica a aquisição de um
guarda roupa específico que não se
encontra incluído na mensalidade.
Algumas atuações têm custos de
participação e deslocação que não se
encontram incluídos na mensalidade.

O pagamento deve ser obrigatoriamente
pago até ao dia 5 de cada mês. Se
faltares, se for folga AoD, ou atuação
AoD, deves garantir que pagas no ensaio
anterior.

CALENDÁRIO
2019/2020

CALENDÁRIO
De forma a garantires atempadamente os teus fins de semana e não comprometeres o
trabalho ao longo do ano, tens aqui as folgas Art of Dance no período 2019/2020
que permitem pausas ao longo do ano.
Nos feriados não existe AoD.
Feriados e Folgas AoD (feriados/folgas)
Outubro 2018: 5 | Dezembro 2018: 1, 8, 28 e 29
Fevereiro 2019: 22 | Março: 7 | Maio: 3

Desejo-te
um Excelente
Ano

