CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE BOLSAS INTERNACIONAIS
A importância e, sobretudo, a relevância nacional e internacional no âmbito da dança que as
bolsas concedidas pela Organização Danzamérica têm; faz com que o Instituto / Academia deva
advertir os potenciais beneficiários do compromisso que os vincula, tanto institucionalmente
quanto profissional e artisticamente no caso de serem selecionados .-------------------------------------Por ocasião das reservas, tanto nas Empresas Aéreas quanto nas Escolas que receberão os/as
bailarinos/as no estrangeiro, o/a bolsista (ou, no caso de menores, o seu representante legal
devidamente credenciado/a) deverá confirmar, dentro de trinta (30) dias corridos, a aceitação da
bolsa e a conformidade em relação às condições que regem a concessão, a contar da data da
premiação. Esta comunicação deve ser efetuada através de meio confiável a Danzamérica, via email para gpal-competicion@danzamerica.org--------------------------------------------------------------Decorrido esse prazo, sem o recebimento de tal aceitação e conformidade, Danzamérica vai
considerar que houve desistência da bolsa e reserva-se o direito de conceder ao/à participante
imediatamente abaixo na ordem de mérito, o/a qual será notificado/a, tendo mesmo prazo e
mesmas condições.---------------------------------------------------------------------------------------------------O/A bolsista que, após a aceitação expressa da bolsa de estudos, desistir da mesma, ou não
cumprir as condições da concessão, tais como autorizações e outros documentos adequados e
necessários para a sua saída do país, não sendo por um caso fortuito ou de força maior, deverá
assumir as consequências que afetem a Organização Danzamérica devido à impossibilidade de
cumprir o objetivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------É importante destacar que, Danzamérica deve assumir compromissos e obrigações pelo
cumprimento efetivo e bem-sucedido das bolsas de estudos, tanto no econômico quanto
institucionalmente, portanto qualquer irregularidade e / ou alteração no processo de adjudicação,
que impossibilite o objetivo proposto, acarretaria um prejuízo quanto ao seu prestígio
internacional, dado que as Escolas receptoras, muitas delas representadas por membros do Júri,
reservam seus espaços acadêmicos anuais para destiná-los aos bailarinos que sejam selecionados
como bolsista da instituição.---------------------------------------------------- -----------------------------------Assinatura do Pai / Mãe / Tutor:...............................................................................................................................
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