
 

 

Organização: 

REGULAMENTO’ 
 

O STARS DANCE GALICIA é um concurso Internacional de Dança, organizado pela ADEIXA – 

Associação de Dança do Eixo Íbero Atlântico, que se realiza no mês de Abril, no Auditório 

Municipal de Lalín – Lalín – Galicia - Espanha. Este congresso engloba Concurso de Dança, 

Exibição Coreográfica e Master Classes. 

 

Condições de Participação: 
Este evento destina-se a Escolas e Grupos de Dança. A inscrição no evento dá direito a 

crachá de identificação, diploma de participação, direito a competir com uma coreografia 

num estilo e desconto nas Master Classes. 

 

Inscrições: 
As escolas e grupos de dança que pretendam participar no Stars Dance Galícia, ter-se-ão 

que inscrever para o efeito: 

 

As inscrições devem ser feitas até 30 dias antes ao início do evento (sem excepção). 

Deverá preencher correctamente as fichas de inscrição (solicitar através do email – 

danceminho@gmail.com o web site – www.adeixa.com e reenviar para o mesmo email). A 

inscrição é pessoal e intransmissível.  

Para efectuar a inscrição serão necessários os seguintes documentos: 

a) Fichas de inscrição, devidamente preenchidas (Ficha da Escola, Fichas das 

Coreografias – uma para cada coreografia, Ficha Premio Melhor Bailarino e Ficha 

Master classes (caso participem);  

b) Músicas devidamente identificadas com o nome da Coreografia;  

c) Vídeo ou Link para a Pré-selecção (caso seja a 1ª vez que participam no evento);  

d) Cópia dos Bilhetes de Identidade ou Passaporte dos participantes;  

e) Cópia de apólice do seguro em vigor; 

f) Observações importantes: uma vez enviadas as inscrições para o correio 

electrónico do evento, não será permitido modificações ou desistências. 

g)  Qualquer modificação, inconveniente ou desistência, não serão devolvidos o valor 

das inscrições. 

 

SÓ SE ACEITAM INSCRIÇÕES ATÉ À DATA LIMITE ACIMA INDICADA. A FALTA DE 

QUALQUER DESTES ELEMENTOS IMPLICA A NÃO ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO, AS 

INSCRIÇÕES SERÃO VÁLIDAS SEMPRE QUANDO AS ESCOLAS MANDEM TODA A 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E TENHAM REALIZADO O PAGAMENTO DO MESMO. 

http://www.adeixa.com/
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Master Classes: 

Será oferecido em carácter opcional e com desconto para os inscritos na competição, as 

Master Classes de Dança. 

Para concorrer ao PRÉMIO MELHOR BAILARINO, as Master Classes passam de carácter 

opcional para OBRIGATÓRIO. 

 

Concurso: 

A competição destina-se a categoria de solos, categoria de competição entre duos, trios, 

quartetos e quinteto e para grupos com o mínimo de 6 participantes. Está organizada em 

classificados e final dividido em três dias, dependendo de cada nível (kids, teens y major).  

Estilos de dança: Jazz (Lyrical, Musical e Moderno), Danças Urbanas (Hip – Hop e outros), 

Dança Contemporânea, Neoclássico, Clássico e Fúsion (mistura de vários estilos de dança 

na mesma coreografia). 

 
 

Níveis 

  

  
 

   
 

KIDS 07 a 11 anos 
 

  
 

TEENS 12 a 16 anos 
 

  
 

MAJOR 17 anos em diante 
 

   
 

 

Para encontrar o nível é feito a média aritmética simples das idades, porém, nos 

níveis Baby e Kids não podem conter participantes com mais de 16 anos. 

A média aritmética simples é calculada somando-se todos os valores (soma da idade 

de todos os participantes), dividindo-se o resultado pelo número de elementos 

somados (divisão do resultado pelo número de participantes). 

Ex: Grupo de 10 participantes, sendo que 8 tem 17 anos e 2 tem 16; 17 + 17 + 17 + 17 

+ 17 + 17 + 17 + 17 + 16 + 16 = 168 168/10 = 16.8 (Neste caso o nível do grupo é 

Major) 

NOTA: O valor é arredondado para cima no caso de o resultado ser igual ou superior a 

0,5 (como no exemplo acima) ou arredondado para baixo no caso de o resultado ser 

igual ou inferior a 0,4 (por exemplo, se o resultado der 16.3 a média é igual a 16). 
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Pré-selecção: 
As escolas ou grupos participantes deverão enviar um vídeo ou um link da internet com uma 

coreografia em que dancem os participantes e com o estilo em que vão competir, caso seja a 

1ª vez que participam no evento. 

 

Jurado: 
O júri será composto por profissionais internacionais de Dança, qualificados para julgar nos 

respectivos estilos – por confirmar. El jurado estará compuesto por profesionales nacionales e 

internacionales de danza, calificado para juzgar en sus respectivos estilos. Também tem o direito e poder 

de modificar a categoría, se caso for necessário, as coreografías que não cumpram com o seu estilo 

inscrito no concurso pelo responsável. Essas coreografías não serão desqualificadas, mas competirão na 

sua categoría e estilo adequado. 

 

Premiações: 
 

1. Prémios Principais (serão distribuídos mais de 3000€): 

 Prémio Melhor Escola 

 Prémio Melhor Grupo Kids, Teens e Major 

 Prémio Melhor Bailarino Kids, Teens e Major (Obrigatório participar nas Master 

classes de Jazz e Hip Hop) 

 Prémio Melhor Coreógrafo 

 Prémio Melhor Figurino Kids, Teens e Major  

Tempo da Música 

Nº Bailarinos na 

coreografia 

Tempo 

Mínimo 

Tempo Máximo 

Kids Teens | Major 

SOLO 1:00 min 1.30 min 2:30 min 

DÚOS / TRIOS 1.30 min 2:30 min 3:30 min 

QUARTETOS / QUINTETOS 2.00 min 2.30 min 4:00 min 

Entre 06 A 10 participantes 2.30 min 4.00 min 4:30 min 

Entre 11 A 20 participantes 2.30 min 5.00 min 5:30 min 
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2. Prémios de Classificação - serão nomeados o 1º, 2º e 3º Lugar de cada Estilo e de 

cada Nível com um Troféu e Diploma (sem renumeração monetária). Observação: 

Na categoria Solos, serão classificados apenas por idade (Kids, Teens e Major) e 

não por estilo. O mesmo passará com a Categoria Duos, Trios, Quartetos e 

Quintetos que competirão juntos, e serão avaliados pelo júri, com o critério dos 

Escalões de IDADE – KIDS, TEENS e MAJOR.   

 

3. Prémios Especiais - Serão designados outros prémios sem remuneração 

monetária, mas de mérito: 

 Escola ou Grupo Revelação 

 Coreógrafo Revelação 

 Sobre conjunto de coreografias ou específicos para GRUPOS DE DANÇA de 

Associações



Regras Gerais:
 É expressamente obrigatório que todos os responsáveis das escolas participantes 

façam o credenciamento, no primeiro dia de participação do evento. No 

credenciamento serão entregues os crachás de identificação e os diplomas de 

participação. 

 As músicas deverão ser enviadas junto com a inscrição, em formato mp3 

devidamente identificadas com o nome da coreografia. No dia da competição os 

responsáveis devem ser portadores de uma “pen drive” com as músicas das 

coreografias. 

 O acesso ao “backstage” é limitado aos concorrentes e à organização, que deverão 

estar devidamente identificados com os crachás. 

 A utilização de camarins está limitada aos participantes do evento, respectivos 

professores e 1 acompanhante por cada 10 participantes. 

 A distribuição dos mesmos pelas diferentes escolas é da responsabilidade da 

organização.

 A escola que tenha pais ou acompanhantes dos bailarinos no interior do concurso 

(vestuários, camarins, etc) será penalizada com a DESQUALIFIÇÃO DO CONCURSO.

 A ordem das coreografias é da responsabilidade da organização. 

 Direito de Admissão – o evento reserva-se o direito de admissão dos participantes e 

do público que incumprirem as normas do concurso. 

 A classificação na Categoria Solo e na Categoria Duos, Trios, Quartetos e Quintetos 

poderão sofrer alterações em relação a sua forma de classificação caso haja um 

número de participantes suficientes para cada estilo (passando de um classificação 
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só por idade a classificação por idade e estilo).  

 O Backstage e os vestuários devem se manter em ordem, limpos y higiénicos. 

Poderá receber penalização a escola ou grupo que não cumpra com essa norma. 

 A medida do cenário é de 10x09. O Auditório tem a disponibilidade para 300 

lugares, as entradas só serão reservadas antecipadamente uma vez abonadas 

antes pela escola. Caso contrário não serão prioritárias as reservas. 

 Não será permitido ensaios no palco. 

 Não será permitido cenário fixo nem efeitos de maquinarias (luzes). A tolerância 

máxima para a colocação e retirada de cenários ou objectos cénicos será de 10 

segundos. 

 É expressamente proibido utilizar resina, efeitos com fogo, papel picado ou usar 

qualquer produto que possa danificar, sujar ou molhar o palco.  

 Os participantes deverão ter seguro de acidentes pessoal. A organização não 

assume qualquer responsabilidade por eventuais acidentes durante o evento, nem 

pelo roubo ou extravio de bens. Cada aluno ou participante deverá ser portador do 

respectivo boletim de saúde e cartão de assistência médica.  

 Os custos da viagem, alojamento e alimentação são da responsabilidade dos 

participantes. 

AVISO IMPORTANTE 

À direcção y aos professores das escolas, avisamos que devem orientar os bailarinos para 

um comportamento adequado, assim como seus pais ou responsáveis dos mesmos. 

Estamos em um auditório e devemos respeitar o trabalho dos demais e manter uma boa 

educação para com todos os participantes, para com o local e para a organização do 

evento. Mais que uma competição, se trata de um espectáculo de dança. 

 

TODOS OS HORÁRIOS DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO SÓ SERÃO 

CONFIRMADAS POSTERIORMENTE A DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO. 
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Alojamento gratuito: 
As escolas e grupos poderão alojar-se gratuitamente no Pavilhão Municipal, com sacos 

cama. A cada grupo de 10 alunos dá o direito a 1 acompanhante, além do professor 

responsável. Devem manter o local limpo e obedecer as normas e horários de 

recolhida estabelecida pela organização do evento. 

 

Pagamento grupos ou escolas de Portugal: 
O pagamento da inscrição deverá ser feito através do NIB: 0035 0834 000355 9483029 

Banco Caixa Geral de Depósitos e o comprovativo do pagamento deverão ser enviado 

para o correio electrónico: danceminho@gmail.com 

 

Pagamento grupos ou escolas de Espanha: 
Deverão contactar a directora do evento através do número 619 930 403 ou 

617 919 670 para efectuar o pagamento em Espanha. 

 

 

O prazo máximo para o pagamento das inscrições será até 30 dias 

antes da data de início do evento. 

 

TODOS OS HORÁRIOS PUBLICADOS SERÃO DE ESPANHA. 

 

TARIFAS DE COMPETIÇÃO 

Inscrição na competição para participar somente em 
categoria de solos (Obs. Esta é uma Categoria a parte, não 
conta para descontos na competição de Grupo) 

30€ por cada solo 

Inscrição na competição para participar somente na 
categoria de Duos, Trios, Quartetos y Quintetos (Obs. Esta é 
uma Categoria a parte, não conta para descontos na 
competição de Grupo) 

25€ por participante 

Inscrição na competição para Grupos a partir de 6 pessoas 
(direito a uma coreografia de um estilo e desconto nos 
Workshops)  

20€ por participante 

Participação com uma segunda coreografia na competição 
de grupo 18€ por participante 

Participação com uma terceira coreografia na competição 
de grupo 

15€ por participante 

mailto:danceminho@gmail.com
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Contactos: 

Telemóvel 

+34 619 930 403 | +34 617 919 670 ou +34 698 151 377 

 

E-mail: danceminho@gmail.com 

Facebook: ADEIXA – Associação de Dança do Eixo Ibero Atlântico 

 

 

 

NOTAS FINAIS 

 
 

 A inscrição no evento implica a aceitação obrigatória do presente 

regulamento.  

 A organização tem o direito de modificar ou ajustar qualquer troca 

necessária no regulamento e programação do Congresso.  

 A decisão de premiação do júri é soberana, e a inscrição das escolas 

implica na aceitação do seu julgamento e critérios, as decisões são de 

carácter privado e não estão sujeitas a discussão.  

 Em nenhuma circunstância será feita a devolução do dinheiro da 

inscrição nem das entradas nos dias do evento.  

 No caso de acidentes ou doenças infecto-contagiosas, devem 

apresentar um ATESTADO DE SAÚDE e será remunerado um 50% do 

valor da inscrição de devolução. 



 

 

 

 


