
Regulamento: mostra infantil 

A “20ª Mostra Infanto-Juvenil de Dança” realizar-se-á entre os 

dias 29/08 e 01/09 de 2013, concomitante ao 20º Festival de 

Dança de Nova Iguaçu, no SESC, situado no Km 15,5 da Rodovia 

Presidente Dutra, Nova Iguaçu. 

Para inscrever-se, mande para a Academia Tereza Petsold, Rua 

Augusto Rodrigues, 125, Centro, Nova Iguaçu, CEP 26210-290: 

uma foto 3x4 de cada participante e equipe, cópia da certidão de 

nascimento, termo de responsabilidade assinado por pai, mãe ou 

responsável legal(disponível no site), cópia da identidade do 

responsável até o dia 10/08/2013, juntamente com a ficha de 

inscrição. 

Vagas por ordem de inscrição. Limitadas! 

A duração máxima para grupos será de 5 minutos. No caso de 

Solos, Duos ou Trios, o máximo será 4 minutos. 

Cada coreografia deverá trazer 01 CD com sua música no início. 

Por precaução tenha uma cópia de segurança. 

O CD deverá ser entregue na cabine técnica até duas músicas 

anteriores a sua apresentação. É obrigatória a presença de um 

representante do grupo na cabine técnica durante a 

apresentação, sob pena de desclassificação. 

A taxa de inscrição é de R$100,00(Cem Reais) por coreografia, 

que deverá ser paga no ato da inscrição. Não será aceita 

inscrição sem pagamento. O prazo da inscrição é 10/08/13, até o 

limite de apresentações por dia. 



A academia divulgará a relação com a ordem de apresentação 

por dia a partir de 20/08/2013. Não haverá mudança na ordem 

de apresentação após esta data. 

Todos os participantes receberão certificados de participação 

para Curriculum. O grupo poderá se inscrever como 

“Concorrente” ou “Participante”, essa opção será feita pelo 

diretor do grupo. Haverá seleção dos melhores de cada tarde, de 

quinta a domingo, com entrega de Troféus Honra ao Mérito para 

os 3 grupos que mais se destacaram na tarde, segundo os 

jurados. Cada grupo poderá se inscrever com até 3 coreografias, 

independente de modalidade. 

 Idade para participar:  

 de 4 a 7 anos: INFANTIL 

 de 8 a 12 anos INFANTO 

Caso não seja respeitada a idade o grupo torna-se, 

automaticamente, PARTICIPANTE. (Limite de diferença de idade= 

20%). 

  


