
 

BRASIL Dance Festival             10-11 de Janeiro  JW Marriott, Copacabana- Rio de Janeiro  
Ficha de inscrição de Dança Esportiva Brasileira 

 

Nome do Casal Copetidor :_________________________________________________________________ 
Nome da Escola _____________________________________________________________________________ 
Nome completo :____________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________________________________ 
Telefone:________________________Email:______________________________________________________ 
 
Nome Completo :___________________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________________ 
Telefone :________________________Email:_____________________________________________________ 

Escolha a(s) Categorias 3/4/5 Danças  

(_____)Latin.                        (_____) Ballroom.                             (_____) Smooth.                                (______)  Rhythm  
 
   (_____)Newcomer.               (_____.)SameSex.                     (______) Rising stars.              (_____)Open  
 

Valor da Inscrição de 3/4/5 Danças  ( Multi Danças = Championships e Scholarship ) 

● R$ 150 por casal.     ((1Categoria ) 

● R$ 270  por casal    ( 2 Categorias ) 

● R$ 350 por  casal.   ( 3 Categorias )  

● R$ 400  por casal.   ( 4 Categorias )  

● R$ 350  por casal.   ( 5 Categorias ) 

● R$ 400 por Casal ( 6 Categorias )   

Valor da Inscrição para Grupo Coreográfico e Showcase        - R$ 200 

Valor da Inscrição por Dança  ( Single Dance Form ). R$ 50  

Todos os Inscritos terão Ingressos para as sessões de todo o dia do Evento ( Lembrando que Sábado à noite será Noite 

Gala ) Não fique de fora , e convide seus amigos a vi prestigiar adquirindo ingressos com antecedência, para O Brasil 

Dance Festival 2020. Data limite para inscrição (  3 de Janeiro , 2020 ) só será oficializada a inscrição após 

recebimento da ficha de inscrição devidamente preenchida e comprovante de pagamento : 

info@brasildancefestival.com 

Forma de Pagamento; 

   1- PayPal : marciodanceteam@gmail.com   

   2- Depósito Bancário :  Márcio Ribeiro De Souza , Banco Itaú / Ag. 0372 / cc 161638 

 Nota importante: Confirmo a veracidade das informações acima e meu total interesse em participar do Brasil Dance 

Festival 2020, estando apto e com saúde plena. Isentando os organizadores de eventuais problemas ocorridos. Sou 

responsável por mim mesmo (a) ao participar do evento, tendo lido e concordado com o regularmente fornecido pela 

organização; O não cumprimento dele pode gerar penalidades nas notas ou desclassificação ( incluindo pontualidade). 

Pelo presente autorizo a organização do evento de forma irrevogável e gratuita , a título nacional e internacional. 

Podendo usar minha imagem, nome, voz e dados biográficos, para fins de divulgação, mídia social e publicidade.  

● Assinatura:_________________________________________________________________________________________ 

● Assinatura:_________________________________________________________________________________________ 
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