REGULAMENTO SCB 2018
Alojamentos:
9º Street Cultutre Festival Nacional de Dança
1-Inscrição:
Após a seleção de vídeos as inscrições do Street Culture | Festival Nacional de Dança,
para os grupos, escolas e bailarinos/dançarinos selecionados, deverão ser efetuadas no
site www.streetculturebrasil.com.br até o dia 11/06 (data limite).
Todos os participantes do festival podem optar no momento da inscrição em fazer sua
reserva para alojamento.
IMPORTANTE: o valor do alojamento será de R$ 40,00 por pessoa – independente da
quantidade de dias que o inscrito ficara alojado.
Workshop:
• O valor do investimento por bailarino/dançarino incluindo o diretor, coreógrafos e
assistentes permitirá o acesso livre a todas as aulas do Workshop SC e as noites de
apresentações, desde que se inscreva-se no Workshop para garantir sua vaga, e
no caso do teatro, havendo lugares disponíveis não excedendo a capacidade
máxima do local. As aulas especiais Fundamentos Hip Hop não estão inclusas no
valor da inscrição para o festival competitivo.

2- Locais do evento.
Shopping Santa Úrsula | Rua São José, 933 – Higienópolis (Centro).
Teatro Municipal de Ribeirão Preto | Morro do São Bento S/N.
Teatro Pedro II | Rua Alvares Cabral, 370 – Centro.
Hotel Oficial | Nacional Inn – Rua Duque de Caxias, 1313 – Centro.
Alojamento Clube da ABB (Associação do Banco do Brasil) Av. Portugal, 3035 Santa Cruz.
As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição, onde os primeiros a se inscreverem serão
alocados no espaço destinado para alojamento.

3- Workshop
Todo participante deve se inscrever nas aulas para retirar sua pulseira e garantir sua vaga que
será intransferível.
A entrega da pulseira de participação das aulas será mediante a inscrição do formulário para o
workshop encontrado no site do evento , e apresentação do RG.

4- Batalhas SC
Para participação nas batalhas o participante deverá fazer sua inscrição à parte da ficha de
inscrição do festival competitivo, mostra ou palco livre.
Link para inscrição: http://streetculturebrasil.com.br/batalhas/

5. IMPORTANTE
1. Ao inscrever-se o (a) participante, concorda com todos os itens do regulamento. A
organização entende que o (a) participante leu e esta ciente de todas as informações deste
regulamento.
2. Todos os participantes devem preencher o termo de responsabilidade encontrado no site na
área de participantes ou solicitar diretamente por e-mail, a idade mínima permitida é de 7 (sete)
anos. O evento não irá se responsabilizar judicialmente pela permanência de menores de idade
em nenhuma hipótese.
3. Respeitem o limite de idade, pois o evento não oferece estrutura para acomodar crianças
menores ou de colo.
4. Lembre-se de levar os comprovantes de pagamento e RG para eventuais consultas.
5. Caso seja necessário, a organização do evento esta livre para, sem prévio aviso, alterar os
horários da programação, locais ou trocar os professores da grade de cursos.
6. Não haverá devolução de nenhum valor pago por inscrições ou alojamentos

6. ESPAÇO PARA ALOJAMENTOS
6.1. Dispomos de apenas 400 vagas nos alojamentos.
6.2. O Alojamento será em um Salão com vestiários e chuveiros, onde os dançarinos poderão se
acomodar e distribuir seus colchões ou colchonetes. No mesmo salão terá um palco onde os
grupos poderão se organizar para ensaios e marcações, além de uma área para montagem de
barracas de camping em uma quadra de areia, que se encontra ao lado da sala, caso curta e
queira montar sua barraca para ter mais privacidade, você deve informar a organização do
evento para ver a disponibilidade de espaço e não correr o risco de não poder montar sua
barraca.
Caso nenhuma dessas opções de alojamento te atenda, sugerimos que opte por hospedar-se no
Hotel Nacional INN – hotel oficial do evento ou buscar em nossa pagina de hotéis conveniados
ao evento através da plataforma Evnts – uma plataforma que te oferece a melhor tarifa com
ótimos descontos para o período em que o evento estiver acontecendo. As reservas devem ser
realizadas pelo participante, o Evento não se responsabilizará por esta negociação.
6.3. Traga seu próprio colchão. Sugerimos colchão inflável, que é de fácil transporte.
6.4. Embora haja a presença de seguranças privados, o evento não se responsabiliza por
qualquer dano, perda ou extravio de bens pessoais. Fique atento e não deixe objetos de valor
nos alojamentos.
6.5. O espaço para alojamento será ocupado de acordo com a ordem de chegada visando a
melhor distribuição das vagas.
6.6. Não deixe de levar: colchão, roupas de cama, toalha, materiais de higiene pessoal, roupas
de uso pessoal e guarda-chuva.
6.7. Não se esqueça de se preparar para aproveitar ao máximo as atividades do evento, traga
roupas e calçados adequados à prática de atividades físicas.
6.8. Caso esteja em tratamento que necessite a ingestão constante de medicamentos, não se
esqueça de trazer, também não se esqueçam dos medicamentos simples para dores de cabeça,
musculares, de estômago, etc. Não disponibilizaremos medicamentos para os participantes.
6.9. Será cobrada uma taxa de R$ 40,00 para uso do alojamento independente se o participante
ficar um ou três dias durante o evento, neste valor não esta incluso, o uso da piscina do clube,
somente das dependências para alojamento, caso queira usar a Piscina e aproveitar os
momentos livres poderá adquirir uma pulseira no valor de R$10,00 por dia que usar a piscina.
6.10. O evento não oferece alimentação para os participantes, mas o clube possui uma
lanchonete que poderá ser utilizada durante os dias do evento, caso os grupos e escolas tenham

interesse em programar sua alimentação para o café da manhã, almoço e jantar entrem em
contato com o e-mail contato@streetculturebrasil.com.br e de acordo com a demanda
intermediaremos a possibilidade da montagem de uma área exclusiva para alimentação para
grupos e escolas com valores acessíveis para refeições que poderá ser organizada pela empresa
responsável pela área de alimentação do Clube a ser montada no local do alojamento. No
Shopping Santa Úrsula algumas lojas e restaurantes oferecem promoções e descontos para os
participantes do evento.
6.10. A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer incidentes causados pelo uso
de objetos metálicos, inflamáveis e/ou perfuro cortantes em todas as áreas do evento bem
como em seus alojamentos. Pedimos atenção redobrada para segurança de todos.

6.11. Não é permitido o uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas nos alojamentos.
6.12. Os alojamentos terão horários de silêncio que deverão ser rigorosamente respeitados.
6.13. Qualquer desobediência ou infração aos termos desse regulamento causará a expulsão de
todo o grupo do alojamento e das competições.
7. PARA QUEM VEM DE ÔNIBUS FRETADO O Alojamento terá disponível vaga para 03 ônibus de
até 50 lugares e 01 Vam, que será distribuída para os primeiros grupos e escolas que finalizarem
sua inscrição após aprovação dos vídeos, para os demais ônibus orientaremos onde poderão
estacionar nas proximidades do clube.
Para escolas e grupos que vem de ônibus fretado, entre em contato pelo e-mail
contato@streetculturebrasil.com.br para orientações de trajetos.
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