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Regras Gerais
Festival Internacional de Danças Urbanas em Jundiaí
De 28 de Abril à 01 de Maio de 2018
1. INSCRIÇÃO
Valores das Inscrições Individuais, a partir de 05 de Fevereiro de 2018.
1° lote, até o dia 20 de Fevereiro de 2018, R$ 80,00 por pessoa.
2° lote, até o dia 05 de Março de 2018, R$ 90,00 por pessoa.
3° lote, até o dia 15 de Março de 2018, R$ 100,00 por pessoa.
4º lote, até o dia 26 de Março de 2018, R$ 120,00 por pessoa.
5º lote, até o dia 20 de Abril de 2018, R$ 150,00 por pessoa.
6º lote, até o dia 27 de Abril de 2018, R$ 180,00 por pessoa.
::: IMPORTANTE :::
TODO COREÓGRAFO QUE INSCREVER UMA EQUIPE COM 04 OU MAIS PARTICIPANTES,
GANHA A SUA INSCRIÇÃO. Esta regra é válida APENAS PARA GRUPOS e NÃO É VÁLIDA para
DUOS, SOLOS e TRIOS.
>>ALOJAMENTOS: R$ 20,00 por pessoa - Independente da quantidade de dias que o
inscrito ficará alojado.
Inscrições individuais a partir de 28 DE ABRIL DE 2018 (Durante o evento)
- Para os três dias de evento: R$200,00 por pessoa.
- Por dia de evento: R$ 120,00 por pessoa.
Incluso:
- Todos os cursos.
- Direito de dançar uma coreografia, desde que enviada dentro do prazo estipulado neste Edital.
Caso o inscrito queira participar de mais de uma coreografia, as demais serão cobradas à parte,
conforme regulamento específico.
- Assistir a todas as batalhas e competição de grupos.
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2. LOCAIS
> Local do Evento
Parque Comendador Antônio Carbonari - Parque da Uva,
Endereço: Av. Jundiaí, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP, 13208-051
> Alojamentos
ESEF - Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, Endereço
R. Rodrigo Soares de Oliveira, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP, 13208-120
CECE Doutor Nicolino de Lucca (Ginásio Bolão), Endereço
R. Rodrigo Soares de Oliveira, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP, 13208-120
EE Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Endereço
R. do Retiro, 680 - Vila Virginia, Jundiaí - SP, 13209-000
EE Doutor Antenor Soares Gandra, Endereço
R. Barão de Jundiaí, 53 - Centro, Jundiaí - SP, 13201-010
As escolas serão ocupadas por ordem de inscrição, onde os primeiros a se inscreverem serão
alocados nas escolas mais próximas ao evento.
3. CURSOS
- Acesso livre a todos os inscritos, mediante apresentação de pulseira;
- Não é permitida a entrada de não inscritos em nenhuma hipótese;
- Não serão vendidos ingressos unitários para cada curso.
4. BATALHAS
- Acesso livre a todos os inscritos para assistir, mediante apresentação de pulseira.
- Não inscritos: R$ 20,00 para assistir às competições. Venda de ingressos exclusiva no evento.

CONTATO:
11 97412.1303
contato@hiphopdistrict.com.br

REGULAMENTO2018

REGRAS

GERAIS

5. ATENÇÃO
1. Ao inscrever-se o (a) participante, automaticamente, entra em concordância com todos os
itens do regulamento. A organização entende que o (a) participante leu e concordou com tudo
o que foi expresso no regulamento.
2. A idade mínima permitida é de 8 anos. Menores de 18 anos devem trazer uma autorização
assinada pelos pais ou responsáveis para permanecer no evento. Nessa declaração deve constar
o nome do (a) maior de idade que se responsabilizará pelo menor, nome (Hip Hop District
Jundiaí) e data do evento (28 de Abril à 01 de Maio). O evento não irá se responsabilizar judicialmente pela permanência de menores de idade em nenhuma hipótese.
3. Não temos uma programação para atender crianças. Os alojamentos são coletivos e não apresentam as condições necessárias para acomodar os pequeninos. Por isso pedimos que o limite
de idade seja respeitado.
4. Lembre-se de levar os comprovantes de pagamento e RG para eventuais consultas.
5. Caso seja necessário, a organização do evento fica livre para, sem prévio aviso, alterar os horários da programação, locais ou trocar os professores da grade de cursos.
6. Não haverá devolução de nenhum valor pago. O evento entende que se você realizou sua
inscrição, você virá usufruir de sua vaga. Caso ocorra algum imprevisto, a inscrição poderá ser
transferida para outra pessoa durante o check-in no próprio evento, sem nenhum ônus.
7. Ao se inscrever o participante concorda em ceder seus direitos de imagem (foto e vídeo) para
que a organização do evento possa usá-la em toda e qualquer mídia que se fizer necessária,
seus materiais impressos e digitais de divulgação e clipes ou DVDs que serão vendidos durante
ou após o evento.
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6. ALOJAMENTOS
6.1.

Dispomos de apenas 1.500 vagas nos alojamentos.

6.2.
Os alojamentos são simples, em escolas. Chuveiros montados em vestiários improvisados. Se você tem dificuldade com essa questão, sugerimos que opte por hospedar-se no IBIS
Budget, nosso parceiro hoteleiro oficial, entretanto as reservas e pagamentos devem ser realizados pelo participante. O evento não se responsabiliza por esta negociação.
6.3.

Traga seu próprio colchão. Sugerimos colchão inflável, que é de fácil transporte.

6.4.
Embora haverá presença da guarda municipal e de seguranças privados, o evento não se
responsabiliza por qualquer dano, perda ou extravio de bens pessoais. Fique atento e não deixe
objetos de valor nos alojamentos.
6.5.
A distribuição de salas (quartos) da escola será realizada pela organização do evento,
visando a melhor distribuição das vagas. Grupos maiores terão prioridade em ficarem juntos.
6.6.
O que levar: colchão, roupas de cama, toalha, materiais de higiene pessoal, roupas de
uso pessoal e guarda-chuva.
6.7.
O participante realizará alguns workshops com atividade física intensa. Lembre-se de
trazer roupas e calçados adequados à prática de atividades físicas.
6.8.
Se o praticante possui alguma doença crônica ou está em algum tipo de tratamento que
demanda a ingestão constante de medicamentos, lembrar de trazê-los. Além disso, recomendamos aos grupos trazer medicamentos simples para seu grupo, como remédios para dor de
cabeça, dores musculares, de estômago, etc. O evento não disporá de medicamentos aos participantes sob nenhuma hipótese.
6.9.
A taxa cobrada para utilização dos alojamentos é de R$20,00, independente se o participante ficar um ou quatro dias durante o evento.
6.10. A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer incidentes causados pelo
uso de objetos metálicos, inflamáveis e/ou perfurocortantes em todas as áreas do evento bem
como em seus alojamentos. Pedimos a todos os participantes atenção dobrada quanto à segurança de todos os participantes.
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6. ALOJAMENTOS
6.10. A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer incidentes causados pelo
uso de objetos metálicos, inflamáveis e/ou perfurocortantes em todas as áreas do evento bem
como em seus alojamentos. Pedimos a todos os participantes atenção dobrada quanto à segurança de todos os participantes.
6.11.

Não é permitido o uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas nos alojamentos.

6.12. Os alojamentos terão horários de silêncio que deverão ser rigorosamente respeitados.
6.13. Qualquer desobediência ou infração aos termos desse regulamento causará a expulsão
de todo o grupo do alojamento e das competições.
7. PARA QUEM VEM DE ÔNIBUS FRETADO
O centro de Jundiaí é histórico, por isso, algumas ruas não são permitidas para trânsito de
ônibus. Se o seu grupo vem de ônibus fretado, informe-nos pelo e-mail:
contato@hiphopdistrict.com.br para lhe repassarmos as orientações de trajetos.
Importante enviar também os dados do ônibus, como placa e empresa, pois será necessária a
liberação junto à Secretaria de Transportes do Município de Jundiaí para transitar/estacionar
pelo centro da cidade onde será o evento, mediante credencial disponibilizada pelo evento
para o veículo. Sem a credencial, o veículo poderá ser multado.

Um grande abraço e até o evento!
Equipe HHD Jundiaí!
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