O Casulo - Escola de Dança apresenta:

FESTIVAL 2019
Querida(o) aluna(o),
O Casulo - Escola de Dança convida você para participar do terceiro festival de dança da nossa
escola, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2019, sábado e domingo, às 20:00 no
Teatro Brasil Tropical, antigo Teatro Ceará Show.
1. Sobre o Festival
1.1. O tema do Festival deste ano será denominado “Tempo”, com tempo de duração de,
aproximadamente, uma hora e meia.
1.2. Os alunos que participarem do Festival devem apresentar-se nos 2 dias de espetáculo.
1.3. Estão convidados a participar do Festival os alunos das modalidades:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ballet
Circo
Dança Contemporânea
Hip Hop
Jazz
Jazz Funk
Zouk

1.3.1. A inclusão da modalidade no Festival é garantida pela confirmação de, no mínimo, cinco
participantes, via contrato. Em casos de não preenchimento dos requisitos mínimos, a
participação da modalidade será decidida pela Direção.
1.3.2. A participação no Festival não é atividade obrigatória. Os alunos que optarem pela não
participação continuam frequentando a modalidade até Novembro.
Dezembro será convertido para ensaios, caso a turma esteja inserida no evento.
2. Para participar do Festival
2.1. São condições de participação do aluno no Festival:
2.1.1. Ler esse contrato e, concordando com os termos descritos nele, devolvê-lo a recepção
da escola, com todas as páginas rubricadas, além da ficha de inscrição preenchida e
devidamente assinada.

2.1.2. Entregar o contrato preenchido juntamente com a sinalização de pagamento até o dia
30 de Setembro, com recebimento antecipado da blusa “Tempo”; e até o dia 14 de Outubro,
com recebimento da blusa na segunda remessa.
2.1.3. Estar com as mensalidades da(s) modalidade(s) na(s) qual(is) esteja matriculado(a)
devidamente quitadas, até o dia do seu vencimento, referentes aos meses de Outubro,
Novembro e Dezembro.
2.1.4. Quitar todos os valores relacionados ao Festival até o dia 15 de Dezembro, cumprindo os
prazos descritos no ítem 5: “Valores e Formas de pagamento”.
2.1.5. É condição de participação no Festival a utilização da maquiagem, figurino e calçados
condizentes com a coreografia, devendo o aluno seguir a padronização definida pela Direção.
2.2. O descumprimento das condições descritas no item 2.1 ensejam a não participação do
aluno no Festival.
3. Ensaios e Coreografias
3.1. Adquirindo o pacote do Festival, o aluno terá direito de participar da coreografia de uma
modalidade na qual esteja matriculado.
3.1.1. O aluno que desejar participar de coreografias adicionais, deverá estar regularmente
matriculado na(s) modalidade(s) de interesse, de acordo com o ítem 2.1.3, além de adquirir o
pacote adicional, descrito no ítem 5.2.
3.2. Ao firmar o compromisso em dançar no Festival, o aluno se responsabiliza por frequentar
as aulas e ensaios, evitando atrasos e faltas. O aluno necessita ter presença mínima de 80% nas
aulas e ensaios.
3.2.1. Fica a cargo de cada professor avaliar os critérios que possam prejudicar a participação
do aluno no Festival, podendo sugerir sua não participação à direção, que decidirá sobre o
caso.
3.3. Os ensaios para as coreografias ocorrerão em horários a serem informados até o dia 23 de
Setembro. Os ensaios começarão a partir de Outubro.
4. Pacote de participação no Festival
4.1. O pacote Festival inclui:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Participação no Festival, em uma modalidade, nos dias 21 e 22 de Dezembro;
Horas de ensaio extra da modalidade escolhida;
Ensaios gerais na escola e passagem de palco no teatro;
Maquiagem da modalidade escolhida;
Figurino da modalidade escolhida (não inclui calçados);
Acesso aos vídeos das apresentações no Festival, após concluídas as edições;
Acesso às fotos do Festival, após concluídas as edições;
1 (uma) camisa do Festival “Tempo”;
1 (um) ingresso do Festival, para presentear.

4.2. Os alunos que desejarem participar de mais de uma modalidade de dança, devem adquirir
o pacote Adicional.

4.2.1 O pacote Adicional inclui:
Participação no Festival, em uma modalidade adicional, nos dias 21 e 22 de Dezembro;
Horas de ensaio da modalidade adicional;
Maquiagem e Figurino da modalidade adicional, caso haja necessidade de troca (não
inclui calçado).

I.
II.
III.

4.3. Os figurinos serão confeccionados de acordo com as coreografias e definidos pela Direção.
4.4. Os calçados não estão inclusos nos pacotes, mas serão padronizados por tipo e/ou cor, de
acordo com cada modalidade;
4.5. A filmagem e as fotos oficiais do Festival são de responsabilidade da equipe de
profissionais contratada pela escola.
4.5.1. Fotógrafos particulares devem adquirir ingresso com o aluno, para ter acesso ao teatro.
4.6. A credencial de acesso ao teatro (ensaio geral e apresentações) será entregue mediante o
pagamento do pacote de participação no Festival, dos ingressos disponibilizados para venda e
da quitação das 3 mensalidades anteriores da modalidade matriculada (Out/Nov/Dez).
4.7. Após o Festival a escola entrará em recesso.
5. Valores, Formas de pagamento e Ingressos
5.1. Pacote Festival

5.1.1. O valor do pacote Festival é de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais), à vista; em
espécie, no débito, boleto ou transferência.
5.1.2. Formas de pagamento parcelado em espécie, no débito, boleto ou transferência (em até
3 vezes) e cartão de crédito (em até 5 vezes)*, com acréscimo nestas formas:
➔
➔
➔
➔

2x de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)
3x de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais)
4x de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
5x de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais)

5.1.3. O pacote Festival inclui a venda, pelo aluno, de 05 (cinco) ingressos, que devem ser
quitados até o dia 15 de Dezembro. Valor do ingresso: 35 reais.
5.1.4. Alunos participantes do Butterfly 2019, que adquirirem o pacote Festival, vendem
apenas 04 (quatro) ingressos, que devem ser quitados até o dia 15 de Dezembro.
5.2. Pacote Adicional

5.2.1. O valor do pacote Adicional é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por modalidade, à
vista, no débito, boleto ou transferência. Valor adicionado ao valor do pacote “Festival”.
5.2.2. Formas de pagamento parcelado em espécie, no débito, boleto ou transferência (em até
3 vezes) e cartão de crédito (em até 5 vezes)*, com acréscimo:
➔ 2 parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais)
➔ 3 parcelas de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)

➔ 4 parcelas de R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
➔ 5 parcelas de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
5.2.3. O pacote Adicional inclui a venda, pelo aluno, de 03 ingressos que devem ser quitados
até o dia 15 de Dezembro.
5.3. Os prazos de pagamento dos pacotes devem respeitar o ítem 2.1.2.
* Parcelamentos maiores que 5 vezes no cartão de crédito podem ser realizados na recepção, mediante cálculo de
taxas.

5.4. Ingressos
5.4.1. O número de ingressos de venda obrigatória serão de acordo com os pacotes adquiridos
pelo aluno, descritos nos itens 5.1. e 5.2., com prestação de contas até o dia 15 de Dezembro.
5.4.2. O aluno que desejar retirar mais ingressos, deverá solicitar à recepção da escola.
5.4.3. O ingresso é individual e dá direito de acesso a apenas um dos dias de apresentação.
5.4.4. Nos dias do Festival, haverá ingressos à venda no local do evento, estando sujeitos à
capacidade do Teatro e valores diferenciados.
6. Patrocínios
6.1. O aluno poderá obter benefícios e descontos no pacote ao trazer patrocinadores ao
Festival,  acordo a ser firmado até o dia 30 de Outubro.
6.2. Caso a empresa ou instituição apresentada pelo dançarino sele acordo com a Escola, o
benefício sobre o pacote do Festival ocorrerá conforme cota(s) divulgada(s) na proposta de
patrocínio. O aluno interessado deve solicitar o envio da proposta de patrocínio a escola.
7. Disposições finais
7.1. Se eventualmente o aluno desistir de participar do Festival, deverá comunicar sua
intenção oficialmente à direção, por escrito.
7.2. Em nenhum caso os valores dos pacotes previstos no item 5 serão devolvidos.

Atenciosamente,
Diego Lehder
Diretor - O Casulo

FICHA DE INSCRIÇÃO – FESTIVAL 2019 - Tempo

Eu, __________________________________________________________________________,
(RG)_________________________________, (CPF)___________________________________,
(endereço)____________________________________________________________________,
(telefone)________________________, (email)______________________________________,
solicito

a

minha

inscrição

e/ou

a

da(o)

minha

(meu)

filha(o)

_____________________________________________________________________________
no Festival 2019 d’O Casulo-Escola de Dança, denominado: Tempo.
Desejo(a) participar na(s) seguinte(s) modalidades(s):
❏ Ballet
❏ Circo

❏ Jazz

❏ Dança Contemporânea

❏ Jazz Funk

❏ Hip Hop

❏ Zouk

Forma de Pagamento:
❏ à vista

❏

em 2 parcelas

❏ em 4 parcelas

❏

em 5 parcelas

❏ em 3 parcelas

Tamanho da blusa:
❏ P

❏ M

❏

G

Estou ciente e concordo com todas as normas estabelecidas neste documento.

__________________________________________________________
Assinatura do Responsável

Data:____/______________/2019

