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2º. O Festival receberá as seguintes modalidades:
 

Ballet clássico livre e repertório;
Jazz;

 Contemporâneo;
 Caráter;

 Danças Urbanas;
Dança de salão;

 Dança do ventre;
 Sapateado;
Néoclássico

Sendo conjuntos, solos, pás e grand pás de deux,
duos e trios. 

 Nas seguintes categorias:
 

Baby-Class: até 6 anos 
Júnior I: de 7 a 10 anos 
Júnior II: de 11 a 13 anos 
Amador I: de 14 a 16 anos 
Amador II: de 17 a 19 anos 
Avançado: acima de 20 anos 
Terceira Idade: (6 minutos);
**Adulto: Iniciante e Intermediário **

 

Tempo de Coreografia
 

1. Solo Masculino e Feminino: até 3 (três) minutos
2. Duo: até 3 (três) minutos
3. Conjunto: até 5 (cinco) minutos

 
Os tempos das coreografias seguirão com tolerância máxima de 10

segundos em relação ao tempo marcado na ficha de inscrição.

http://www.parizeventos.com.br/


Taxas de Inscrições
 

Grupos: 
Cada participante terá uma taxa de R$ 60,00. 

A cada Grupo a mais que a pessoa dançar pagará o valor de R$ 50,00;
 

Trios, Duos, Grands e Pás de Deux: 
Cada participante terá uma taxa de R$ 80,00. 

A cada Trio ou Duo a mais que a pessoa dançar pagará o valor de R$70,00;
 

 Solos: 
Cada participante terá uma taxa de R$ 95,00. 

A cada Solo a mais que a pessoa dançar pagará o valor de R$ 85,00;
 
 

OBS: 2 integrantes de cada escola
 (diretor, coreógrafo, equipe técnica) tem a taxa isenta.

 Caso o grupo necessite de mais integrantes na equipe técnica 
deverá pagar uma taxa de R$ 60,00.

 
 
 
 
 

 Maiores detalhes sobre mostras de coreografias, favor
entrar em contato no e-mail ou via fone.

WHATSAPP - CLIQUE AQUI

 Os convites para convidados serão vendidos a R$ 50,00
no dia do evento em dinheiro.

INSCRIÇÕES

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994716778&text=Quero+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+o+festival
http://www.parizeventos.com.br/


 
Cada coreografia exige uma ficha de inscrição distinta,

mesmo que os participantes se repitam em outra.
 

Toda escola e/ou participante só será considerado inscrito
mediante a entrega da ficha de inscrição, pagamento da

taxa de participação e confirmação da produção do evento
junto ao envio do comprovante por email. 

 
NÃO FAZEMOS RESERVAS DE VAGAS 

 
A escola poderá se inscrever em mais de uma modalidade

 e categoria, precisando apenas mandar as fichas de
inscrições preenchidas corretamente. Após inscrição favor
enviar a música em mp3 com nome da coreografia pelo

whatsapp.

Fichas de Inscrições 
 

As fichas e os pagamentos devem ser feitos 
da seguinte maneira:

IMPORTANTE: As inscrições duram enquanto houverem vagas disponíveis.
Os grupos que forem premiados e não estiverem presentes no momento da entrega dos

troféus deverão retirá-los na sede da Pariz Produções e Eventos.

INSCRIÇÕES

INSCREVER
COREOGRAFIA

CLIQUE  PARA SE
INSCREVER

http://www.parizeventos.com.br/
https://forms.gle/enp77YNAXWPE5mbJA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994716778&text=Quero+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+o+festival
https://forms.gle/854Zy3Bsm8YgvBQC7
https://forms.gle/854Zy3Bsm8YgvBQC7
https://forms.gle/854Zy3Bsm8YgvBQC7
https://forms.gle/854Zy3Bsm8YgvBQC7
https://forms.gle/854Zy3Bsm8YgvBQC7


Fichas de Inscrições 
 

As fichas e os pagamentos devem ser feitos 
da seguinte maneira:

 

 

PAGAMENTO

Após realizar o envio das fichas de inscrição você deve
efetuar o pagamento.

Realizar pagamento da sua inscrição 
 

Depósito em nome de
 Juliana Parizatto Vieira Braune, 

Banco Bradesco 
Agência: 2298 CONTA POUPANÇA: 23031-6,

chave pix: CPF 296.512.408-06
 

em seguida confirmar o depósito pelo
fone (11) 99471-6778 e enviar pelo e-mail com comprovante. 

 
A inscrição somente será confirmada após depósito e mediante envio do

comprovante. 
 

Não reservamos vagas. Inscrição só é validada 
após o pagamento da taxa de inscrição.

http://www.parizeventos.com.br/


NÃO HAVERÁ
ENSAIO DE PALCO

DISPOSIÇÕES GERAIS

É permitido o uso de adereços em cena, desde que os mesmos sejam
colocados e retirados pelo próprio grupo com o mínimo de tempo

possível. 
 

Não é permitido o uso de nús, fogo, velas, e qualquer tipo de objeto que
possa ferira integridade da pessoa e/ou teatro.

 
Todas as músicas deverão ser enviadas via email, com nome da escola e

nome da coreografia. Não aceitaremos músicas no dia, leve seu pen
drive caso tenha algum problema técnico com a música enviada.

 
A escola deverá obrigatoriamente ter um responsável na cabine de som

e iluminação 3 (três) números antes de sua apresentação para
 adequação das luzes a serem utilizadas.

 

 O cronograma de apresentações seguirá
modalidade/categoria, não sendo possível alterar essa

ordem.
 

Para isto a direção se compromete a mandar uma semana antes a
ordem por e-mail para todos os diretores e responsáveis.

 
Cada grupo deverá ter uma pessoa responsável para

coordenar a entrada de cena que deverá estar em contato com a
produção de palco. Sua falta exime a produção de qualquer

responsabilidade de atraso na entrada da coreografia.
 

Os comentários dos jurados serão enviados via Whatsapp em
seguida da apresentação. O grupo se compromete no ato da

inscrição enviar o número do celular para envio.
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994716778&text=Quero+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+o+festival
http://www.parizeventos.com.br/


DISPOSIÇÕES GERAIS
Os camarins deverão ser desocupados logo após o grupo se apresentar, pois o

uso destes é coletivo.
 

É terminantemente proibido filmar e fotografar, com qualquer tipo de
equipamento, durante o festival em respeito aos artistas que estão se

apresentando e aos convidados que estão assistindo.
Teremos profissionais contratados para tais serviços.

 
A Pariz Eventos e Produções resguarda-se no direito de utilizar todas as imagens,

bem como filmagem captados no evento para fins de divulgação/promoção.
 

As coreografias serão analisadas por uma bancada de jurados que serão
soberanos em sua opinião, estabelecendo ao fim uma única nota para cada

coreografia.
 

Serão consagrados vencedores os grupos que receberem as maiores notas (em
cada modalidade e categoria) ficando assim em 1º, 2º e 3º lugares, obedecendo

os critérios dos jurados, ganhando assim o troféu como premiação.
 

Todos os participantes receberão certificado pela participação no evento.
 

Prêmios especiais: melhor bailarina(o), revelação, destaque e melhor coreografia.
 

A critério dos jurados existe a possibilidade de não haver premiação em alguma
posição (1º, 2º ou 3º lugar) em razão das notas recebidas pelos demais

participantes.
 

Em caso de greve, calamidade pública, tumulto generalizado ou ainda qualquer
fator político social ou da área de saúde, que venha colocar em risco o evento e

seus participantes, se assim a coordenação entender, o mesmo será 
 automaticamente transferido de data, ficando a coordenação e demais

colaboradores isentos de qualquer responsabilidade ou ônus.
 

O responsável pelo trabalho inscrito, ao assinar a ficha de inscrição,
declara estar ciente de todas as normas deste regulamento, se responsabilizando

a repassar estas informações aos participantes.
 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação
geral do festival, instância superior do mesmo.

 
 

http://www.parizeventos.com.br/


CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

WWW.WORLDDANCEREXPERIENCE.COM.BR

JÁ PENSOU EM PASSAR 3 DIAS COM OS MAIORES NOMES
DA DANÇA EM UMA IMERÃO

https://worlddancerexperience.com.br/?utm_source=parizeventos&utm_medium=regulamento&utm_campaign=final


VAMOS DANÇAR

Você é muito bem vindo em nossas redes
socias para que sempre receba novidades 

WWW.PARIZEVENTOS.COM.BR

Vai ser um imenso prazer receber sua coreografia em
nossos eventos!

http://www.parizeventos.com.br/
https://www.facebook.com/parizfestivais
https://www.instagram.com/parizfestivaldedanca/
http://www.parizeventos.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994716778&text=Quero+saber+sobre+o+pr%C3%B3ximo+Festival

