
 

 

 

 

DDooccuummeennttaaççããoo  nneecceessssáárriiaa  ppaarraa  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO::  
11..  FFoottooccóóppiiaa  ddoo  ddooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiddaaddee  
22..  AAuuttoorriizzaaççããoo  ppaarreennttaall  ppaarraa  mmeennoorreess  ddee  1188  aannooss  
33..  AAuuttoorriizzaaççããoo  ddoo  ccoorreeóóggrraaffoo  ppaarraa  oobbrraass  qquuee  ""nnããoo  sseejjaamm  ddee  ssuuaa  aauuttoorriiaa""  
44..  CCoommpprroovvaannttee  ddee  ppaaggaammeennttoo  ddaa  iinnssccrriiççããoo  
 

 Entrar em  https://www.danzamerica.org/danzamerica-inscripciones/ 
 Os dados cadastrais de suas coreografias devem ser preenchidos pelo professor ou 

diretor responsável pela instituição. 
 IMPORTANTE: O endereço de e-mail que você cadastra no Sistema de Inscrição é 

aquele utilizado pela organização para enviar certificados e observações do Júri. 
 ATENÇÃO: Se sua instituição participou em anos anteriores, você encontrará os 

dados de todos os seus alunos na seção PARTICIPANTES. 
 FOTOCÓPIA DO DOCUMENTO: Anexe a fotocópia de cada participante, ao inserir 

seus dados, na seção PARTICIPANTES do Sistema de Inscrição. 
 AUTORIZAÇÃO: Para menores de 18 anos, encontra-se na página web, completa 

com o nome do participante e a assinatura dos pais ou responsável, “ainda”, se os 
pais estiveram presentes no Concurso. Esta autorização permitirá que você pode 
contar a cobertura médica dentro do Luxor Theatre durante o Concurso. 

 CONCURSO DE COREOGRAFIA: Quando você inscreve coreografias e “não são suas” 
você deve ter a autorização do coreógrafo, autor da obra. Encontre a autorização no 
site. Sem a autorização do Coreógrafo, "o trabalho" não poderá ser exibido no 
Concurso. 

 REPERTÓRIO CLÁSSICO: Antes de registrar uma coreografia de Repertório 
Clássico, leia atentamente a lista de Variações permitidas que você pode apresentar. 

 Ao completar suas inscrições, preste ATENÇÃO na ortografia, nas letras maiúsculas 
dos títulos e/ou nomes e sobrenomes. 

 SEMINÁRIOS: Você pode inscrever um ou vários participantes para cada Seminário. 
Selecione o Mestrado/Seminário de seu interesse e insira o nome do aluno no 
espaço, Cotas limitadas. 

 PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: Anexe ao sistema, um único comprovante de 
depósito ou transferência bancária, na seção COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. Você 
deve pagar o TOTAL das inscrições. 

 Depois de CONFIRMAR SUA PARTICIPAÇÃO, em caso de desistência, não haverá 
reembolso e em caso de modificações, serão pagos $500 de despesas 
administrativas por cada dado modificado. Atenção, essas alterações devem ser 
solicitadas para a caixa de e-mail inscripciones@danzamerica.org 

 CONFIRMAÇÃO: O Sistema de Inscrição não permitirá que você confirme sua 
participação sem anexar a documentação exigida e preencher todos os dados que o 
formulário de inscrição exige. Este processo é realizado na seção “CONFIRMAR 
PARTICIPAÇÃO”. 
 
 

 

       ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES - 15 de setembro de 2022 
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 Após a confirmação do processo de inscrição, você receberá a confirmação de sua 

participação em sua caixa de e-mail. 

 O sistema BLOQUEIA no dia 15 de setembro, as inscrições que chegarem fora do 

prazo (por e-mail) sofrerão uma sobretaxa de 20% do valor total a ser pago. 

 

Ao confirmar suas inscrições, você e seus alunos "consideram aceitos" 

todas as regras de participação no Concurso Danzamérica. 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com  inscripciones@danzamerica.org 

 

        PREMIOS  2022 

 MAIOR QUANTIDADE DE COREOGRAFIA                    $ 100.000 

 MELHOR GRUPO REPERTÓRIO CLÁSSICO                   $ 100.000 

               Fragmentos de diversões do Ballet de Repertório 

 MELHOR GRUPO JAZZ OU CONTEMPORÂNEO            $ 100.000 

               Desenho coreográfico, criatividade, técnica, direto ao YAGP BRASIL 

 EXCELENTE PROFESSOR / BOLSA 

              Curso Intensivo de Capacitación 2023 na Argentina  

 MELHOR DANÇARINO / BOLSA 
             Passe Direto para a Final do GPAL 2023 na Argentina  

 MELHOR COERÓGRAFO 
              Bolsa para coreografia solo no YAGP Brasil 

 

               INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS 
  

VALOR PARA COREOGRAFÍAS  ARGENITINA EXTERIOR 

SOLO $ 6.000 U$S 65 

DUO / PAS DE DEUX $ 3.500 U$S 35 

TRÍO $ 3.000 U$S 35 

GRUPO  $ 2.800 U$S 30 

CONCURSO PARA COREOGRAFIA $ 6.000 U$S 65 

SEMINARIOS  $ 2.500 U$S 35 

BILHETE GERAL $ 700 $ 700 

BILHETE GPAL GALA $ 900 $ 900 

CREDENCIAL POR PERDA $ 700 $ 700 
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       INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS 
 
BANCO MACRO / DEPÓSITO  
Cuenta Corriente N°: 3-311-0940130999-2.  
Titular: Organización Danzamerica  
 
TRANSFERENCIA (aclarar nombre de Escuela)  
CBU: 2850311830094013099921  
CUIT: 30-71014919-0  
Titular: Organización Danzamerica  
 
PAGOS DESDE EL EXTERIOR / Moneda dólar  
Paypal.me/Danzamerica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


