
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE DANÇA CULTURA E ARTE 

URBAN XPRESSION 

 

 

Regulamento competição 

 

 

 
 

Rua Bento Jesus Caraça, 20 B, 8005-182 Montenegro – Faro 
916252085 | 965443606 | associacaourbanxpression@gmail.com | 

www.urbanxpression.pt 
Contribuinte: 509923160 



 

Página 2 de 5 
 

 

Associação de Dança, Cultura e Arte 

Urban Xpression 

Época desportiva 2016/2017 

 

Artigo 1º 

(Inscrições) 

 

1. São admitidos no grupo de competição qualquer sócio bailarino da Urban 

Xpression que realize e passe no casting do respetivo escalão.  

2. Os castings de competição serão realizados no dia 9 de Outubro às 10h (escalão 

infantil: 6 – 10 anos), 14h (escalão júnior: 10 – 15 anos), 16h (escalão sénior: + 15 

anos) e 18h (dancehall) na Sede Urban Xpression (Rua Bento Jesus Caraça, 20B, 

Montenegro). O casting será realizado à porta fechada pelo que a não comparência 

ou atraso são motivos de exclusão imediata.  

3. Os instrutores reservam-se ao direito de fazer alterações nos grupos de competição 

independentemente da idade. 

4. Os sócios concorrentes aos castings até aos 15 anos de idade deverão fazer-se 

acompanhar pelos pais a um briefing antes do casting para terem conhecimento 

dos objetivos do grupo. 

5. Só são permitidas inscrições no casting aos alunos que tiverem pago na totalidade 

as quotas da época desportiva anterior (Junho inclusive), inscrito no ano corrente 

e com as quotas atualizadas. 

6. Após um mês da não liquidação da quota mensal o aluno poderá ser impedido de 

frequentar todos os treinos de competição. 

7. O aluno compromete-se a comparecer a todos os treinos, apenas podendo faltar 

em caso de doença infecto-contagiosa, cirurgia ou lesões ocorridas nas aulas da 
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Associação e que impeçam o aluno de exercer a sua atividade. No entanto, estes 

casos terão de ser justificados com declaração médica. 

 

Artigo 2º 

(Horário de Funcionamento) 

 

1. Os treinos de competição terão início no dia 15 de Outubro com o seguinte 

horário de funcionamento: 

Hip Hop Infantil: Sábados das 9h às 10h30 na Sede Urban Xpression 

Hip Hop Júnior: Sábados das 14h às 16h na Sede Urban Xpression 

Hip Hop Sénior: Sábados das 16h às 18h na Sede Urban Xpression 

Dancehall: Domingos das 10h às 12h Sede Urban Xpression 

2. Poderão ser agendados treinos adicionais ou os horários de treino poderão ser 

alargados e sofrer alterações de acordo com a disponibilidade dos professores ou 

proximidade de campeonato. 

3. Caso se justifique, poderão decorrer treinos durante o período de férias ou mesmo 

em feriados. 

4. O ano letivo terminará dia 28 de Junho de 2017. 

 

Artigo 3º 

(Acompanhamento de crianças e Seguro) 

 

1. Os encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento de seu 

educando na chegada e saída das instalações dos locais de treino. 

2. Os encarregados de educação dos alunos mais novos deverão entregar e buscar 

os alunos pessoalmente aos professores ou assistentes, nunca os deixando 

sozinhos. Caso esta situação não se verifique a Associação não se 

responsabilizará por incidentes de qualquer ordem que aconteça à criança. 

3. Os alunos menores só poderão sair sozinhos dos locais de treino mediante 

autorização por escrito do encarregado de educação. 

4. A Associação não se responsabiliza pelos bens dos alunos em caso de 

perda/roubo ou danificação. 

Artigo 4º 

(material) 
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1. O equipamento para as aulas é composto por roupa desportiva confortável e 

sapatilhas. Cabe ao professor responsável pela aula o direito de não permitir a 

execução do treino na ausência deste. 

2. Por questões de segurança, os alunos não podem levar para as aulas relógios, 

anéis, colares, brincos ou outros acessórios. 

3. Os alunos devem comparecer às aulas com o cabelo preso. 

4. Os alunos deverão acompanhar-se de uma garrafa de água para as aulas. 

5. Todo o material trazido para as aulas deverá estar identificado. 

 

Artigo 5º 

(Deveres) 

 

1. O aluno de competição é membro representante da Urban Xpression e como tal 

deve ter em conta a responsabilidade extra ao ingressar no grupo ao longo de toda 

a época.  

2. O aluno de competição como membro representante da Urban Xpression deve 

andar sempre identificado com a t-shirt UX nos eventos e encontros Urban 

Xpression. 

3. O sócio que se insira no grupo de competição compromete-se a: 

a. Comparecer a todos os treinos de competição e dos grupos de formação e, se 

necessário, justificar faltas ou avisar previamente em caso de atraso. 

b. Comparecer em todos os eventos e exibições organizados pela Associação  

enquanto membro do grupo de formação ou de competição. 

c. Comparecer a todos os campeonatos. 

d. Pagar atempadamente todas as quotas de sócio. 

e. Ser membro responsável, empenhado, exemplar e representativo da 

Associação enquanto membro de competição ou do grupo de formação. 

f. Ter disponibilidade aos fins de semana para os treinos de competição e 

possíveis campeonatos. 

4. O incumprimento dos deveres descritos poderá dar origem a expulsão do grupo de 

competição. 

 

Artigo 6º 
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(direitos) 

1. O membro de competição tem o direito de: 

a. Receber apoio da Associação na inscrição dos campeonatos 

 

 

Artigo 7º 

(desistências) 

 

1. Se, por qualquer motivo, o aluno quiser desistir, deverá comunicar ao instrutor 

responsável. Para concluir o processo de desistência, todos os pagamentos em 

atraso terão de ser liquidados. 

 

Artigo 8º 

(Atendimento aos Encarregados de Educação) 

 

1. Sempre que o Encarregado de Educação pretender falar com o instrutor deverá 

fazê-lo antes ou depois da aula e, caso não seja possível atender no momento, 

solicitar uma reunião. 

2. Sempre que o instrutor considerar necessário comunicar com o Encarregado de 

Educação este será contactado. 

3. Sempre que se justificar a Associação reserva-se ao direito de promover reuniões 

gerais. 

 

 

 

 

 


