
               

  REGULAMENTO GRUPO DE DANÇA BVCC 2017 

 

Para participar dos ensaios do Grupo de Dança é necessário ser associado e concordar 

inteiramente com este regulamento.  

O Grupo de Dança será constituído por 20 integrantes por desfile e para fazer parte deste grupo 

faz-se necessário a presença em 8 das 12 aulas.  

Os associados devem estar presentes na sala de ginástica no horário de início da aula, com atraso 

de no máximo 15 minutos, após este horário o associado não ganhará presença. A chamada será 

feita no fim da aula e ganhará falta o associado que não fazer-se presente até este momento.  

As aulas acontecem nos dias 07, 16, 21, 23 e 26/08 e 04, 13, 18, 20, 25, 27 e 30/09 das 19h30 às 

20h45 (dia de semana) 09h às 10h15 (aos sábados). 

A idade mínima para inscrição é 16 anos, por isso, sugerimos que os pais que tenham crianças 

com idade inferior a 16 anos deixem os pequenos na recreação noturna.  

Após todos os ensaios será feito uma apresentação teste onde serão definidos os associados 

que memorizaram todos os passos e irão fazer parte do grupo de dança. 

Caso o número de associados que após a apresentação teste seja maior que 20, será definido 

no momento da inscrição por ordem de chegada de e-mail os 20 inscritos para o desfile. O 

restante de inscritos irá passar pela triagem junto com o grupo de foliões, porém terá acesso à 

ala do grupo de dança.  

Os interessados em participar do grupo de dança, concordam que irão permanecer durante todo 

percurso da rua XV a permanecer na sua ala respectiva, sendo que o descumprimento desta 

clausula irá implicar em a não mais participações no grupo.  

A inscrição para o grupo de dança seguirá os mesmos critérios da inscrição geral, sendo esses 

dois dias antes de cada desfile a partir das 12h.  


