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PERFORMER 2018 

Powered By Donró 

 
 
O Regulamento da competição ZIN BEST PERFORMER 2018 é um documento orientador de 
toda a competição. 
 
 
1. A competição 
 
1.1. O ZIN BEST PERFORMER 2018 é um evento organizado pela Promofitness Unipessoal, Lda, 
integrado na XXVII Convenção Internacional Promofitness; 
1.2. O ZIN BEST PERFORMER 2018 tem como objetivo selecionar o instrutor que demonstre 
ser mais completo da modalidade de Zumba  
1.3. O ZIN BEST PERFORMER 2018 é organizado em duas fases distintas:  
 
Fase de Apuramento: Serão analisados os vídeos dos participantes e selecionados os 12 
melhores instrutores da modalidade de zumba a ser publicado no site da Promofitness no dia 
08 de Março de 2018. 
 
Fase Final: Decorrerá no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos no dia 07 de Abril 
de 2018 (Sábado) a partir das 15horas, onde será selecionado o ZIN BEST PERFORMER 2018. 
 
2. Destinatários 
 
O ZIN BEST PERFORMER 2018, destina-se a todos os instrutores ZIN (com o ZIN Card 
actualizado) que desejem competir com coreografias de sua própria autoria ou coreografias 
oficiais da Zumba, e que pretendam participar num grande evento. 
 
3. Normas de Participação 
 
3.1. É de participação gratuita, tendo como limite mínimo de idade os 18 anos.  
3.2. Ser um(a) instrutor(a) certificado(a) Zumba (ZIN member atualizado) 
3.3. A participação em edições anteriores não invalida a participação em novas edições. 
 

4. Inscrição / Preço 

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada até ao dia 05 de Março de 2018. A mesma deve 
ser efetuada, individualmente, através do site www.promofitness.com/convencao, juntamente 
com as seguintes informações: 
 

http://www.promofitness.com/
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i. Nome Completo; 
ii. Morada Completa; 

iii. Data de Nascimento; 
iv. E-mail e respetivos contactos 
v. Link do vídeo com a sua coreografia 

 
Oferta: Todos os inscritos no ZIN BEST PERFORMER 2018, terão acesso gratuito à Mega Aula e 
à fase final do evento a decorrer a partir das 14h30. Esta oferta não confere certificado de 
participação nem a respetiva t-shirt alusiva ao evento. 
 
5. Fase de Apuramento 
 
5.1. Serão apurados para a Fase Final os 12 melhores instrutores na Fase de Apuramento. 
5.2. O candidato tem de apresentar 1 coreografia no mínimo de 1 minuto e 30 segundos e no 
máximo de 3 minutos. Serão desclassificados os candidatos que não cumpram o intervalo de 
tempo acima referido. A coreografia pode ser de sua própria autoria ou oficial da Zumba. 
5.3. Cada candidato deve submeter o link do vídeo aquando da sua inscrição através do 
formulário de inscrição existente no site www.promofitness.com/convencao; 
 
5.4. O vídeo a remeter pelos candidatos, deverá conter as seguintes informações: 

i. Deverá apresentar-se, dizendo ou colocando através de legenda o seu primeiro e 
último nome; 

ii. Referir o nome da competição “ZIN BEST PERFORMER 2018”; 
iii. O candidato deverá aparecer no vídeo a orientar uma aula (num local à sua escolha) 

perante um grupo de alunos, aparecendo sempre visível, com nitidez, e o corpo 
inteiro. É permitido edição de vídeo desde que não inclua imagens fotográficas.  
 

5.5. O vídeo deverá ser colocado como “não listado” para que este não esteja acessível à 
pesquisa no youtube 

 
6. Fase Final 
 
6.1. Decorrerá no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos no dia 07 de Abril de 2018 
(Sábado) a partir das 15horas, onde será selecionado o ZIN BEST PERFORMER 2018, da 
seguinte forma: 
6.1. Mega aula de Zumba com a dupla Men of Portugal e posterior aquecimento com os 
instrutores finalistas; 
6.2. Cada instrutor finalista apresentará uma coreografia em palco, com a duração máxima de 
3:30min. Sendo de responsabilidade do instrutor fazer o mix da mesma caso de cortes se 
necessário. 
6.3. Serão selecionados pelos júris da Promofitness, 4 instrutores finalistas que disputarão 
entre si, pelo título de ZIN BEST PERFORMER 2018. 
6.4. Os 4 instrutores finalistas disputarão em formato de “battle” o acesso à final. Será o 
público presente a decidir quem passará à final.  
6.5. Na final, os dois últimos finalistas, disputarão igualmente em formato de “battle” pelo 
título de ZIN BEST PERFORMER 2018, sendo o vencedor decidido através do resultado de três 
votações, que ponderam de igual forma:  

(1) Público presente;  
(2) Júri da competição;  
(3) Os 10 restantes instrutores finalistas. 

http://www.promofitness.com/
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O primeiro a votar será o público presente, sendo de seguida revelado a votação do júri da 
competição e por último a votação dos restantes 10 instrutores finalistas.  
6.6. O terceiro e quarto qualificado são definidos pelo resultado da votação do Júri da 
competição, aquando da decisão do apuramento dos quatro finalistas. Ficará em terceiro 
lugar, o instrutor que tenha obtido maior pontuação.   
 
7. Público e Participantes  
 
7.1. O público e participantes que pretendam estar presentes na fase final do ZIN BEST 
PERFORMER 2018, a decorrer no dia 7 de Abril 2018 pelas 15 horas, para além de poder 
realizar a Mega Aula (Men of Portugal) e as aulas dos instrutores finalistas, terá uma 
participação ativa na escolha do vencedor.  
7.2. A venda antecipada para grupos (mínimo 20 ou mais pessoas), pode ser efetuada até dia 
20 de Março 2018, podendo optar pelos seguintes bilhetes: 
- 2 euros apenas para a Fase Final do ZIN BEST PERFORMER 2018 (início às 15h);  
- 5 euros para a Mega Aula + Fase Final do ZIN BEST PERFORMER 2018 (início às 14h). 
O pagamento deverá ser efetuado por Transferência Bancária através do NIB: 0035 016 000 69 
98 96 93 073. Poderá ainda optar por efetuar o pagamento em numerário nas instalações da 
Promofitness (Rua Padre Himalaya, 50-E, 4100-553 Porto).  
7.3. Os 12 instrutores finalistas deverão obrigatoriamente proceder à venda no mínimo de 20 
bilhetes, por forma a estarem representados na fase final do evento. 
7.4. Após 20 de Março 2018, os bilhetes estarão disponíveis no dia do evento, no secretariado 
da organização, sendo o valor dos bilhetes de 3 euros e 8 euros, respetivamente. 
 
 
8. Critérios de Avaliação  

 
8.1. Todos os elementos do júri são conhecedores do presente regulamento, e todos estão 
devidamente habilitados para a sua função. 
8.2. A decisão dos juízes é soberana pelo que deve ser respeitada por todos os instrutores 
participantes. 
8.3. Os júris vão procurar um instrutor completo, que demonstre boa técnica e utilização de 
movimentos da modalidade ZUMBA, um bom cueing (linguagem não verbal) e uma 
apresentação excelente no sentido de fazer com que os participantes acompanhem a aula. Os 
critérios de avaliação quer para a Fase de Apuramento quer para a Fase Final serão como base 
nos seguintes parâmetros:  

 
A Técnica 

o Escolha da coreografia (criatividade) 
o A passagem/fluidez entre movimentos e combinações. 
o Repetições de movimentos com progressões. 
o O uso de movimentos específicos pelo ritmo escolhido  

 
Cueing 

o não-verbal: direções, cueing com os braços, expressão facial e a contagem regressiva 
clara para mudança de movimento. 

 
Interpretação da música 

o O uso da música para motivação, manter a cadência e atingir a intensidade desejada.  
o O candidato poderá beneficiar, usando momentos dinâmicos na música para criar uma 

boa atmosfera na aula.  
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Apresentação 

o Personalidade: O participante deve ter um forte carisma, um sorriso bonito e amistoso 
e uma linguagem corporal positiva.  

o Comunicação com os alunos: Provocar reações espontâneas dos alunos significam 
pontos extra para o participante.  

o A atividade e mobilidade do Rookie: O participante deve ser muito activo, ter 
mobilidade, sair da posição instrutor e também fazer o papel de animador (Técnica 
apresentada no Pro Skill). O participante deve evitar demonstrar no mesmo sítio 
durante toda a aula.  

o O vestuário: deverá ser original, atractivo, capaz de chamar a atenção, também deverá 
permitir uma boa visualização dos movimentos/coreografia por parte dos juízes. 
Poderão se caracterizar do estilo musical escolhido. 

 
 
9. Prémios 
 
Os prémios serão entregues no final do evento, no dia 7 de Abril de 2018, na presença dos 12 
finalistas, juízes, e público presente: 

 
1º Lugar: - Será nomeado o ZIN BEST PERFORMER 2018 

- Prize Money no valor de 200 euros, oferta Promofitness 
- Cheque Oferta Donró no valor de 100 euros  
   

2º Lugar: - Prize Money no valor de 100 euros, oferta Promofitness  
- Cheque Oferta Donró no valor de 75 euros 

 
3º Lugar: - Prize Money no valor de 50 euros, oferta Promofitness  

- Cheque Oferta Donró no valor de 50 euros 
 
4º Lugar: - Cheque Oferta Donró no valor de 25 euros 

 
 

Todos os finalistas terão ofertas da Donró e à pulseira de acesso a todas as Master Classes de 
sábado. 
 
O pagamento dos prémios monetários implica a entrega de um documento fiscal por parte do 
respetivo vencedor(a), como Ato Isolado ou “Recibo Verde” e é sujeito ao pagamento dos 
impostos em vigor. 
 
10. Direitos de Imagem e Som 
 
Todos os instrutores ao inscreverem-se no ZIN BEST PERFORMER 2018, automaticamente 
autorizam a empresa Promofitness Unipessoal, Lda a livre utilização das imagens (fotografia e 
vídeo), e som captados ao longo da sua participação. 


