Ficha de inscrição: Estágio de Sapateado
com Cristina Delius, 27 de Abril 2019
Dados do Participante:
Nome completo: __________________________________________________________________
Morada completa: _________________________________________________________________
Telefone/Telemóvel: ________________________
Email: __________________________________________________________________________
Curso em que se inscreve: (assinalar com uma cruz)

Duração:

Horário:

! Curso 1: Principiantes avançados
! Curso 2: Intermédios
! Curso 3: Avançados

1 x 90 minutos
1 x 90 minutos
1 x 90 minutos

13h30–15h00
15h00–16h30
17h00–18h30

Reserva de bilhetes para o TAP TALK às 18h30
! 1 bilhete gratuito como participante do estágio.
! + …………… bilhete(s) de 5,00 € para amigos/família.
Preçário até 8 de Abril 2019:

Preçário depois de 8 de Abril:

1 Curso (1 x 90 minutos): 25,00 €
2 Cursos (2 x 90 minutos) : 40,00 €

1 Curso (1 x 90 minutos): 30,00 €
2 Cursos (2 x 90 minutos): 45,00 €

Total do valor a pagar: ___________ € (Estágio e bilhete/s)
Forma de pagamento e dados bancários:
! Nib 0036 0029 99100130391 10 (Associação Portuguesa de Sapateado)
O pagamento dos cursos tem que ser efetuado antes do começo do estágio. O desconto só é válido
para pagamentos efetuados até dia 8 de Abril 2019. Não é possível o pagamento com cartões de
crédito.
Com a minha assinatura aceito participar no estágio de sapateado com Cristina Delius, que terá
lugar na Escola Dance Spot do Campo Grande no dia 27 de Abril 2019 e confirmo que li e aceito
o regulamento (ver página 2).

____________________________________________________________

Data / Assinatura (Encarregado de Educação, no caso de inscrição de menores)
Contacto para informações e inscrições em Lisboa: Joana Serranho
TLM: (+351) 967 329 066 . E-mail: joanafserranho@gmail.com
TapBeat . Direção: Cristina Delius . E-mail: info@tapbeat.de . www.tapbeat.de
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Ficha de inscrição: Estágio de Sapateado
com Cristina Delius, 27 de Abril 2019
Regulamento:
Inscrição:
Preencher a ficha de inscrição que deve ser assinada pelo próprio, se maior, ou pelo respetivo
Encarregado de Educação, se menor. A reserva de lugar só é efetiva com a entrega da ficha de
inscrição assinada.
A ficha preenchida e assinada pode ser entregue
1. pessoalmente à Joana Serranho
2. ou por email (scan) para joanafserranho@gmail.com
O pagamento da totalidade da inscrição deverá ser efetuado o mais tardar antes do começo
da primeira aula para a qual o participante está inscrito. Não se aceitam cartões de crédito.
O desconto só é válido para pagamentos até dia 8 de Abril.
Desistências e cancelamento da parte do participante:
No caso de desistências ou cancelamento de participação até 8 dias antes do começo do estágio ou
aulas, será devolvido o pagamento menos 15,00 € de custos admnistrativos.
No caso de desistências ou cancelamentos com menos de 8 dias (por qualquer motivo) o
pagamento não será devolvido. O participante pode designar uma pessoa à sua escolha, para o
substituir em caso de impedimento.
Se o participante não aparecer no dia do estágio ou das aulas para os quais se inscreveu, não se
procederá a qualquer tipo de reembolso.
Cancelamento por parte da organização do estágio e reembolso:
Após o fecho das inscrições, se não for atingido um número mínimo de participantes num dos
estágios ou aulas, a organização do estágio reserva-se o direito de cancelar o respetivo estágio ou
aula(s). Caso tenha havido pagamento, este será devolvido na totalidade.
Cada participante é responsável pelos seus bens pessoais, pelo que o estúdio onde terá lugar o
estágio e a organização do estágio não se responsabilizam por roubo ou desaparecimento
de objetos de valor.

Contacto para informações e inscrições em Lisboa: Joana Serranho
TLM: (+351) 967 329 066 . E-mail: joanafserranho@gmail.com
TapBeat . Direção: Cristina Delius . E-mail: info@tapbeat.de . www.tapbeat.de
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