1ª EDIÇÃO

PROGRAMA SPRING SCHOOL
BY COLIN
29 Março a 2 de Abril

Perante a pandemia Covid-19, a organização irá ter em conta o número de inscritos, de forma a manter a distância de segurança
entre aluno-aluno e aluno-professor.

ATENÇÃO!

De acordo com todas as medidas de segurança e regras impostas por parte das autoridades de saúde, só serão admitidos até 20 alunos por turma (tendo em conta o metro-quadrado dos
estúdios envolvidos), até informação contrária. Dado este número restrito de inscrições, irá ser criada uma lista de espera, ao qual se houver alterações das medidas de segurança, ditadas
pela Direção Geral de Saúde, serão, então, contactados de forma a poderem ingressar o curso.
Encontramos-nos num processo gradual de retoma à normalidade (possível), mas defendemos a segurança e a saúde de todos, acima de tudo.
Medidas de segurança, que terão de ser respeitadas:
> O uso de máscara durante as aulas é opcional, no entanto encorajamos o uso da mesma. É obrigatório usar máscaras quando se encontram em espaços comuns, dentro ou fora das
instalações.
> Deverão possuir pelo menos 4 máscaras descartáveis, ou equivalentes, de forma a poderem substituir no segundo turno do dia, ou em caso necessário.
> Não é permitido o uso de calçado de rua dentro dos estúdios.
> Os alunos serão responsáveis, por respeitar todas as medidas que a instalação impõe, as quais, podem ser consultadas aqui.
> Juntamente com as medidas de precaução, os alunos inscritos e professores, terão regras de distanciamento social, e desinfecção à entrada e saída das instalações - obrigatório.
A organização, juntamente com a direção da Jazzy Dance Studios, asseguram a desinfecção dos estúdios e espaços comuns das instalações. Os estúdios serão totalmente
desinfectados logo após cada aula.
De qualquer modo, com a progressão diária, serão feitos todos os esforços e serão acrescentadas e/ou alteradas normas se necessárias.
É reservada, à organização, o dever de considerar, caso as medias impostas não forem suficientes, para a realização do curso, e por sua vez colocarem em causa a saúde pública - o evento
será cancelado. Neste caso, o valor da inscrição será reembolsado na totalidade.

A organização não se responsabiliza por qualquer efeito adjacente face à pandemia Covid-19.

Spring School by Colin é o
primeiro programa intenso de
dança em Lisboa, que tem
como missão proporcionar
uma formação sólida em Jazz
nunca esquecendo a sua
base clássica e a dança
contemporânea.
Com a duração de uma
semana, tem como principais
objetivos desenvolver e
aperfeiçoar a performance a
nível técnico e artístico,
através de aulas de cariz
mais técnico e aulas de
repertório coreográfico com
os melhores profissionais em
vários estilos de dança:

APRESENTAÇÃO

Dança Clássica,
Contemporâneo, Jazz,
Lyrical, Musical Theatre,
Urbanas, Latin,
Contemporary Jazz,
Broadway, Bollywood,
Reprotório Contemporâneo,
Flamenco etc.

DIREÇÃO ARTÍSTICA

COLIN VIEIRA
Revolucionário no estilo de Jazz, Lyrical Jazz e
Musical Theater, Colin é um dos artistas influentes no
mercado do “show business” português.

-

PROGRAMA
> CONDIÇÕES GERAIS
> PROFESSORES
> HORÁRIOS
> INDUMENTÁRIA
> PREÇOS
> DECLARAÇÕES
-

CONDIÇÕES
GERAIS

OBJECTIVOS
SPRING SCHOOL BY COLIN apresenta-se como um projeto
pedagógico, complementar à formação desenvolvida ao longo do
ano, tendo como principal finalidade trabalhar e desenvolver de
uma forma mais intensa as capacidades técnicas e artísticas dos
seus alunos.
O curso oferece aulas para melhorares e aperfeiçoares a tua
técnica e performance.
Será atribuído, aos alunos que frequentem a semana completa do
Spring School by Colin, um certificado de participação.

PROGRAMAS DO CURSO
Nesta 1ª Edição, estarão disponíveis 3 programas, com base em
conhecimentos técnicos de dança.

APPRENTICE

INTERMEDIUM

ADVANCED

[NÍVEL 1]

[NÍVEL 2]

[NÍVEL 3]

APPRENTICE

INTERMEDIUM

ADVANCED

[NÍVEL 1]

[NÍVEL 2]

[NÍVEL 3]

O Programa Apprentice,
é aberto a todas as
idades.

O Programa Intermédio,
é aberto a todas as
idades.

O Programa Avançado é
aberto a todas as
idades.

Requer conhecimento
de bases de técnicas de
dança.

Requer conhecimento
intermédio de técnicas
de dançar.

Considera-se o nível 1.

Considera-se o nível 2.

Requer conhecimento
avançado de técnicas
de Dança Clássica,
Contemporânea e/ou
Jazz.
Considera-se o nível 3.

Qualquer turma só será oficialmente formada, se tiver o mínimo de 15 alunos por turma.

CALENDÁRIO
1 SEMANA
29 MARÇO - 2 ABRIL
DE SEGUNDA A SEXTA
9H30 - 18H
-

INSCRIÇÃO
> Para inscrição, deves preencher o formulário de
inscrição online na página:
www.colinvieira.com/springschool
> Posteriormente vais receber um e-mail com a
informação para procederes ao pagamento do curso.
> A inscrição só fica concluída após envio de
comprovativo de pagamento para o e-mail
springschool@colinvieira.com .
> No caso de o aluno ser menor, encontra-se no final
deste documento, uma declaração da qual deverá de
ser, impressa, assinada pelo encarregado de educação,
digitalizada e enviada para springschool@colinvieira.com
.

INSTALAÇÕES
O Spring School by Colin vai realizar-se na Jazzy
Dance Studios - Santos.
Não é permitida a entrada nos estúdios a quem não
esteja inscrito no Spring School by Colin. As entradas
serão controladas através de uma pulseira, atribuída
no primeiro dia do curso.
Spring School by Colin não se responsabiliza por
roubo, dano ou extravio de qualquer bem pelo que
cada aluno é responsável pelos seus bens pessoais.

CAPTAÇÃO DE IMAGENS
O SPRING SCHOOL BY COLIN reserva-se o direito
de utilizar registos fotográficos e/ou videográficos
das aulas para divulgação no site, redes sociais
ou outros meios de difusão.
Quando te inscreves no SPRING SCHOOL BY
COLIN está implícita a tua aceitação e/ou do teu
encarregado de educação para estas divulgações.
Não é permitido aos participantes fazer gravações
em vídeo e/ou fotografias durante a frequência
das aulas.

PONTUALIDADE
Cada aula começa com um aquecimento específico,
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.
Em caso de atrasos superiores a 5 minutos apenas
poderás assistir à aula.
Deves entrar na sala fazendo o mínimo de barulho de
forma a não incomodar o decorrer da mesma.
A pontualidade garante a segurança para a frequência
das aulas do SPRING SCHOOL BY COLIN e mostra
respeito pelo professor e pelos colegas.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
SPRING SCHOOL BY COLIN não se responsabiliza
por qualquer acidente pessoal ou lesão que
possa ocorrer durante o curso.
Qualquer aluno pode optar por um seguro de
acidentes pessoais, que não se encontra incluído
no valor do curso, devendo indicar essa opção no
formulário de inscrição.

ALIMENTAÇÃO
SPRING SCHOOL BY COLIN não inclui alimentação.
Podes trazer a tua alimentação e comer nas
instalações.
Não poderás usar o espaço da Academia, excepto se
for para consumo no bar.

ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES
A inscrição no SPRING SCHOOL BY COLIN
implica a aceitação de todas as condições
apresentadas neste documento.
Qualquer matéria em que este documento seja
omisso, será decidido pelo SPRING SCHOOL BY
COLIN.

MENTORES

MENTORES
SPRING SCHOOL BY COLIN conta com a presença de
professores e coreógrafos de renome nacional
e internacional garantindo e proporcionando uma
formação de excelência.
Teremos Mentores residentes e convidados especiais
que vêm partilhar a sua experiência na Dança e
proporcionar "Technique Tools" para melhorares a tua
performance.
SPRING SCHOOL BY COLIN reserva-se o direito de substituir os Professores anunciados.
em caso de impedimento dos mesmos.

MENTORES

HORÁRIOS

APPRENTICE
[NÍVEL 1]

INTERMEDIUM
[NÍVEL 2]

ADVANCED
[NÍVEL 3]

INDUMENTÁRIA
Obrigatória

SPRING SCHOOL BY COLIN reserva-se o
direito de convidar o aluno a assistir à aula,
caso não esteja com a indumentária
apropriada.

DANÇA
CLÁSSICA
GIRLS
Maillot Preto/Collants salmão
Sapatilhas de meia ponta*
Cabelo apanhado
preferencialmente em coque

JAZZ,
LYRICAL,
CONTEMPORÂNEO MUSICAL THEATRE
GIRLS & BOYS

GIRLS & BOYS

Maillot ou T-shirt
Leggins pretas ou calças
Meias
Joelheiras (opcional)

Maillot ou T-shirt
Leggins pretas ou calças
Sapatilhas de Jazz (opcional) ou
meias

BOYS
Maillot ou camisola justa clara/
Collant preto Sapatilhas*
*não será permitido fazer aulas
de clássico de meias

OUTROS ESTILOS
GIRLS & BOYS
Maillot ou T-shirt
Leggins pretas ou calças
Meias
Sapatilhas (só para estúdio) em
Urban ou Hip-Hop

PREÇOS

O pagamento efectuado não será reembolsável, em caso de desistência.

DECLARAÇÕES
> Declaração de acidentes
> Declaração de menores

É obrigatório o preenchimento, assinatura, digitalização e envio por e-mail para:
springschool@colinvieira.com

Seguro ✓
DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________________________________
_________, aluno / encarregado de educação do aluno (riscar o que não interessa)
___________________________________________,

1) Declaro que tomei conhecimento, concordo e aceito todas as condições do
Programa SUMMER
SCHOOLBY
BYCOLIN
COLIN que se encontra no link:
SPRING SCHOOL
HTTP://WWW.COLINVIEIRA.COM/SPRINGSCHOOL/
http://colinvieira.com/summerschool/ ;

2) Tomei conhecimento pelo programa SUMMER
SCHOOLBY
BYCOLIN
COLIN que SUMMER
SPRING SCHOOL
SPRING
SCHOOL BY
BYCOLIN
COLIN não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal ou lesão
SCHOOL
que possa ocorrer durante o curso e que existe um seguro de acidentes pessoais,
disponível para o curso e que optei por o subscrever;
3) Estou ciente e tenho conhecimento da legislação em vigor, pelo que me assegurei
que não possuo / o meu educando não possui (riscar o que não interessa) qualquer
contra-indicação para participar no SUMMER
SCHOOL BY
SPRING SCHOOL
BY COLIN;
COLIN.
4) Autorizo que todos os meus dados pessoais contidos no formulário de inscrição e/ou
outros documentos submetidos por mim, sejam objeto de tratamento pela Legacy
Association (Art of Dance by Colin / Colin Vieira), podendo alterar esta minha
SPRINGSCHOOL@COLINVIEIRA.COM (conforme Regulamento
vontade através do mail summerschool@colinvieira.com

Geral da Proteção de Dados).

___________________, _____ de ______________ de 20___

O Aluno

O Encarregado de Educação
(caso seja menor)

_____________________________

______________________________

Seguro ✕
DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________________________________
_________, aluno / encarregado de educação do aluno (riscar o que não interessa)
___________________________________________,

1) Declaro que tomei conhecimento, concordo e aceito todas as condições do
Programa SUMMER
SCHOOLBY
BYCOLIN
COLIN que se encontra no link:
SPRING SCHOOL
HTTP://WWW.COLINVIEIRA.COM/SPRINGSCHOOL/
http://colinvieira.com/summerschool/
;
SPRING SCHOOL
SPRING
2) Tomei conhecimento pelo programa SUMMER
SCHOOLBY
BYCOLIN
COLIN que SUMMER

SCHOOL BY
BY COLIN
COLIN não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal ou lesão
que possa ocorrer durante o curso e que existe um seguro de acidentes pessoais,
disponível no curso, mas que por já ter um seguro de acidentes pessoais, optei por
não o subscrever;
3) Estou ciente e tenho conhecimento da legislação em vigor, pelo que me assegurei
que não possuo / o meu educando não possui (riscar o que não interessa) qualquer
contra-indicação para participar no SUMMER
SPRING SCHOOL BY
BYCOLIN;
COLIN.
4) Autorizo que todos os meus dados pessoais contidos no formulário de inscrição e/ou
outros documentos submetidos por mim, sejam objeto de tratamento pela Legacy
Association (Art of Dance by Colin / Colin Vieira), podendo alterar esta minha
vontade através do mail summerschool@colinvieira.com
SPRINGSCHOOL@COLINVIEIRA.COM (conforme Regulamento
Geral da Proteção de Dados).

___________________, _____ de ______________ de 20___

O Aluno

O Encarregado de Educação
(caso seja menor)

OBRIGADO !

BREVEMENTE ESTAREMOS JUNTOS!

STAY SAFE ❤

