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  REGULAMENTO 
ROCK THE FLOOR EXHIBITIONS 2022 

 

Este Regulamento é um documento orientador de todo o espetáculo. 
 
1. Horário e Localização 
Decorrerá no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos no dia 07 de Maio de 2022 das 14h00 às 
16h00. 
 
2. Destinatários  
Todos os grupos de dança de uma qualquer modalidade, sem limites de idades, número de elementos e 
sem o cariz competitivo dos habituais eventos de dança em Portugal. 
 
3. Inscrições 
As inscrições são gratuitas e aceites por ordem de chegada. Só serão aceites as inscrições efetuadas 
através do formulário existente para o efeito no site www.promofitness.com.  
 
4. Número de Vagas 
As vagas disponíveis para o Rock the Floor Exhibitions são limitadas e sujeitas ao tempo disponível do 
espetáculo (2 horas). As inscrições encerram assim que o limite de tempo seja atingido.  
 

5. Ordem e tempo de atuação 
A ordem das atuações será definida pela organização e comunicada por e-mail para o responsável do 
grupo. O tempo máximo de atuação por grupo: 4 minutos. 
 
6. Apresentação e Vestuário 
Os elementos dos grupos devem apresentar-se no local 1 hora antes do início do espetáculo, já com o 
vestuário e acessórios definidos para a atuação. 
 
7. Normas para a utilização da Música  
- A música pretendida para a atuação do grupo, deverá obrigatoriamente ser enviada por e-mail para 
rockthefloor.info@gmail.com até à data limite de 26 de Abril de 2022; 
- Caso não seja enviada a música até à data definida, a organização reserva-se no direito de não permitir 
a participação do grupo, substituindo-o por um outro; 
- Após a receção da música e caso se verifique que a mesma ultrapassa o tempo definido e/ou que 
apresente má qualidade, o grupo será notificado por e-mail e terá 3 dias para proceder às suas 
retificações; 
-  Caso não proceda às respetivas retificações, a inscrição do grupo será automaticamente anulada; 
- A organização não se responsabiliza por gravações de má qualidade. 
 
8. Validação da participação do grupo 
A confirmação da participação do grupo só será concluída a partir do momento em que a organização 
confirme a receção da inscrição e o envio da música dentro dos parâmetros definidos nas alíneas 
anteriores.  
 
9. Direitos de Imagem e Som 
Todos os grupos ao inscreverem-se no Rock the Floor Exhibitions estão a autorizar a empresa 
Promofitness, Lda à livre utilização das imagens (fotografia e vídeo), e som captados no espetáculo.  
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