REGULAMENTO ATIVIDADES DCTR - ASSOCIAúòO CULTURAL
A DCTR æ uma Associaº∏o Cultural que prossegue a finalidade de facilitar e democratizar o acesso de todos µ formaº∏o e pr∂tica art¬stica.
Trabalhamos para os nossos Associados e para comunidades de pessoas desfavorecidas ou com menos oportunidades, atravæs de
protocolos e parcerias com entidades pœblicas e privadas.
Cri∂mos um programa de atividades que pretende ser um instrumento facilitador no acesso das fam¬lias a um serviºo completo de
dinamizaº∏o de programas e atividades art¬sticas, comunicaº∏o com os pœblicos envolventes e gest∏o e coordenaº∏o dos recursos e
espaºos, procurando atenuar desigualdades e criando sinergias de enriquecimento cultural.
Estas atividades, que se traduzem num acordo de cooperaº∏o, s∏o financiadas pelos abrangidos ou, caso assim se decida, pelas
Instituiº es protocoladas.
Torna-te S»cio e participa mais ativa e diretamente na vida da DCTR, seja como volunt∂rio, participante ou mecenas. Os nossos associados
tøm benef¬cios diretos no acesso µs atividades que dinamizamos. Agradecemos todo o apoio que queiras dar µ nossa causa educativa,
social e art¬stica.

INSCRIúòO EM ATIVIDADES
O processo de inscriº∏o æ exclusivamente online na plataforma Dance Manager https://dancenter.dancemanager.pt/ , pelo que n∏o s∏o
aceites inscriº es ou pagamentos presenciais. O processo de inscriº∏o deve ser feito em nome do aluno, mesmo que este seja menor,
sendo que neste caso o encarregado de educaº∏o dever∂ inserir os dados do seu educando, incluindo o seu NIF para efeitos de faturaº∏o e
validaº∏o do Seguro.
No ato de Inscriº∏o, o aluno dever∂ pagar:
● valor mensalidade do møs respetivo
● valor da J»ia de Inscriº∏o*
● Seguro de Acidentes Pessoais**

●

Quota de S»cio (caso se queira tornar Associado)**

*N∏o æ solicitada a J»ia de Inscriº∏o nas atividades que decorrem no ∑mbito de protocolos com outras entidades.
**O seguro æ opcional e a n∏o ades∏o ao seguro implica a aceitaº∏o de responsabilidade pela parte do aluno por eventuais les es/acidentes que possam ocorrer durante a pr∂tica das atividades.
***A quota de s»cio æ paga na ¬ntegra no in¬cio de cada ano civil. No momento de se associar, o valor cobrado respeitar∂ o c∂lculo desse møs em diante µ raz∏o de 1€/møs. Se, por exemplo, se associar em Novembro, ir∂
pagar 2€ referentes a Novembro e Dezembro e em Janeiro os 12€ referentes ao novo ano civil.

A inscriº∏o æ v∂lida assim que o sistema, no prazo de alguns dias, der como ativa a subscriº∏o. Para este efeito, dever∂ ser feita boa
cobranºa dos valores indicados pelo sistema no processo de inscriº∏o.

O QUE IREI PAGAR?
No acto de Inscriº∏o nas Atividades, a pessoa pode optar por tornar-se S»cio ou N∏o S»cio. Uma vez que o prop»sito da Associaº∏o passa
por desenvolver atividades para os seus associados, para os n∏o associados os valores praticados sofrem um agravamento de atæ 50%. No
caso das atividades que s∏o realizadas em parceria com outras instituiº es, poder∂ n∏o ser feita a distinº∏o entre s»cio e n∏o s»cio.
S®CIOS
Os s»cios pagam:
● j»ia de inscriº∏o no valor de 15€
● quota de s»cio no valor de 12€/ano
● valor da subscriº∏o da atividade mensal reduzido
● renovaº∏o da subscriº∏o em agosto no valor de 10€
● seguro (opcional)
NòO S®CIOS
Os n∏o s»cios pagam:
● j»ia de inscriº∏o no valor de 25€
● valor da subscriº∏o da atividade mensal com agravamento atæ 50%
● renovaº∏o da subscriº∏o em agosto no valor de 10€
● seguro (opcional)
Para as atividades a par, tanto s»cios quanto n∏o s»cios tøm desconto de 50% no valor da j»ia de inscriº∏o caso se inscrevam a par em
atividades que decorrem nas instalaº es da DCTR.
*a subscriº∏o das atividades æ renovada anualmente em Agosto. No møs de Setembro æ efetuado o dæbito referente µ subscriº∏o que o aluno j∂ tinha ativa. Caso este pretenda alterar ou
cancelar a subscriº∏o, dever∂ informar dentro dos prazos estipulados neste regulamento, ou seja, atæ ao dia 20 do møs anterior ao in¬cio da alteraº∏o que pretende acionar.

COMO POSSO CANCELAR AS ATIVIDADES?
Para cancelar, dever∂ aceder µ plataforma e na ∂rea pessoal clicar em “cancelar subscriº∏o''. Os pedidos de cancelamento s∏o aceites atæ
dia 20 de cada møs respeitantes ao møs seguinte. Caso os pedidos sejam efetuados ap»s o dia 20, apenas ser∏o considerados para o møs
posterior ao que fica imediatamente a seguir µ data do pedido. No ato de cancelamento æ solicitado o preenchimento de um formul∂rio de
controlo de qualidade.
No ato de cancelamento, dever∂ indicar o que pretende cancelar (atividades regulares, quota de s»cio, etc…)
O cancelamento æ v∂lido assim que o sistema, respeitando os prazos de cancelamento indicados, indicar a subscriº∏o como cancelada. O
procedimento est∂ automatizado, pelo que o aluno n∏o dever∂ fazer mais nada. Caso o aluno cancele diretamente no banco, o sistema
cobrar∂ uma taxa de 8€, pelo que esta ser∂ imputada ao cliente.
COMO POSSO SUSPENDER AS ATIVIDADES?
Poder∂ pedir a suspens∏o nas seguintes situaº es:
● incapacidade tempor∂ria para a pr∂tica de atividade f¬sica, por um per¬odo superior a 30 dias, devidamente fundamentada;
● desemprego involunt∂rio atæ 3 meses;
● paternidade/maternidade.
Poder∂ solicitar a suspens∏o atæ 90 dias. A suspens∏o atribui uma isenº∏o de 70% no valor mensal da atividade. Passado o prazo m∂ximo da
suspens∏o, o valor das atividades voltar∂ a ser cobrado na totalidade.
A suspens∏o das atividades n∏o implica a suspens∏o da qualidade de s»cio.
COMO SEI SE Jñ PAGUEI?
Todos os meses dever∂ receber via mail o recibo de pagamento. Poder∂ tambæm consult∂-lo na ∂rea pessoal na plataforma
dancemanager.
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS E INCUMPRIMENTO
Os atos de cancelamento devem cumprir as mesmas regras que os de inscriº∏o. As subscriº es que vierem canceladas ou devolvidas
diretamente pelo banco tøm o custo unit∂rio de 8€ para a DCTR, pelo que solicitamos a todos que, caso pretendam efetuar o cancelamento,
o faºam unicamente atravæs da plataforma dancemanager, evitando desta forma despesas desnecess∂rias. Todas as despesas inerentes
ao incumprimento deste regulamento ser∏o suportadas pelo subscritor.
Considera-se em incumprimento quem n∏o tiver as atividades liquidadas atæ ao dia 8 de cada møs. Ser∂ efetuado um contacto via telefone e
e-mail solicitando a regularizaº∏o dessa situaº∏o e o pagamento das despesas respeitantes.

RENOVAúòO
Uma vez que a calendarizaº∏o das atividades regulares est∂ organizada de acordo com o calend∂rio letivo, estar∂ a pagamento atæ 8 de
Agosto a Renovaº∏o* da Inscriº∏o e do seguro para o novo ano letivo.
A comunicaº∏o da renovaº∏o ser∂ feita atravæs de mail a partir da plataforma dancemanager.
A n∏o renovaº∏o dever∂ ser solicitada por escrito (mail) atæ dia 20 de Julho de cada ano para contabilidade@dancenter.pt
*a renovaº∏o da Inscriº∏o pretende prever com antecedøncia o nœmero de praticantes por turma para que esta se mantenha ativa e possa garantir que o seu professor/instrutor mantenha o
seu hor∂rio de trabalho no ano letivo seguinte.

FALTEI A MUITAS AULAS - CONTINUO A PAGAR?
Recomendamos que seja feito o acompanhamento online das atividades na plataforma dancemanager.
A ausøncia pontual ou prolongada do aluno æ da sua responsabilidade e n∏o pressup e o n∏o pagamento das atividades, a reduº∏o do seu
valor, a sua devoluº∏o ou qualquer tipo de compensaº∏o.
A DCTR n∏o proceder∂ µ devoluº∏o de qualquer montante previamente liquidado, salvo os casos de forºa maior enunciados e desde que
devidamente fundamentados:
a. Doenºa incapacitante, em termos definitivos, para a pr∂tica de atividade f¬sica;
b. Situaº∏o de desemprego involunt∂rio, por um per¬odo superior a 3 meses.
A DCTR proceder∂ µ devoluº∏o da J»ia de inscriº∏o caso, no per¬odo de 1 møs posterior µ mesma, a atividade n∏o tenha condiº es (por
falta de inscritos ou outras) para decorrer.
FREQUüNCIA DAS ATIVIDADES
Recomenda-se a realizaº∏o de uma avaliaº∏o mædica e f¬sica inicial.
A hora de in¬cio das atividades de grupo dever∂ ser respeitada, reservando-se a DCTR e ao professor, o direito de recusar a entrada do
mesmo na respectiva atividade, j∂ iniciada. N∏o se dever∂ entrar com um atraso superior a 10 minutos ou sair antes de a atividade ter
terminado. Alguma situaº∏o particular dever∂ ser comunicada ao professor respons∂vel pela atividade.
As atividades poder∏o funcionar no interior ou no exterior das instalaº es da DCTR ou atæ em regime Online, em caso de forºa maior ou
por opº∏o do aluno.
N∏o æ permitido o uso de calºado utilizado na rua em nenhum dos espaºos estipulados para as atividades de danºa. Os alunos dever∏o
apresentar-se devidamente equipados com calºado e roupa pr»prios para a atividade.
ï Associaº∏o n∏o poder∏o ser imputadas responsabilidades no caso de furtos ou estragos ocorridos no interior das suas instalaº es,
quer em objetos ou valores pessoais, quer em viaturas estacionadas no exterior.
Itens pessoais (roupa, calºado e outros artigos) n∏o reclamados ser∏o cedidos a diferentes instituiº es necessitadas no final de cada ano
civil.

A utilizaº∏o de telem»veis æ proibida durante as atividades.
No caso de atividades que pressuponham esforºo f¬sico e transpiraº∏o, os alunos dever∏o manter uma higiene corporal cuidada:
a. Utilizaº∏o de desodorizante
b. Dentes escovados e h∂lito fresco
c. Perfume suave e discreto
d. Roupa para substituiº∏o antes ou durante a atividade, nomeadamente t-shirt/sweater
Os alunos dever∏o cooperar no sentido de permitirem que todos os inscritos possam participar ativamente ainda que, em determinada
altura, em atividades a par, por insuficiøncia de pares, seja necess∂rio aguardar alguns momentos sem danºar.
Os hor∂rios das atividades e respetivos professores/instrutores poder∏o estar sujeitos a alteraº es, comprometendo-se a Associaº∏o,
em qualquer dos casos, a avisar os alunos com a devida antecedøncia.
FûRIAS E ENCERRAMENTO/SUSPENSòO ATIVIDADES
As atividades respeitam o calend∂rio escolar, iniciando-se em Setembro e terminando em Julho. Nos per¬odos de færias escolares de Natal,
Carnaval e P∂scoa, as atividades encontram-se encerradas, assim como na segunda-feira de P∂scoa, feriados nacionais e municipais.
As atividades com um nœmero demasiado reduzido de alunos que reflitam manifesto preju¬zo µ Associaº∏o poder∏o ser suspensas e os
seus elementos transferidos para um hor∂rio alternativo.
As atividades poder∏o ainda ser suspensas por motivos de avaria no equipamento e/ou instalaº es ou outro motivo de forºa maior. Neste
caso haver∂ lugar µ reposiº∏o dessas atividades em data e hora a comunicar a todos os intervenientes.
C®DIGO DE CONDUTA
Os associados e/ou alunos devem tratar com educaº∏o e civilidade os demais, bem como os funcion∂rios e professores da DCTR,
respeitando bens e pessoas. N∏o ser∂ permitida linguagem insultuosa, abusiva ou grosseira, bem como quaisquer comportamentos que
perturbem o bem-estar, as atividades dos outros associados, ou o normal funcionamento da Associaº∏o.
û expressamente proibido fumar no interior das instalaº es da Associaº∏o.
N∏o æ permitido utilizar as instalaº es de treino da DCTR de tronco nu.
N∏o æ permitida a ingest∏o de produtos alimentares nas zonas de circulaº∏o.
N∏o æ permitida a presenºa de animais nas instalaº es da DCTR.
N∏o ser∂ permitido o acesso µ DCTR aos associados que se encontrem visivelmente sob o efeito de ∂lcool ou narc»ticos.
N∏o æ permitida qualquer tipo de venda de bens ou serviºos, bem como a sua publicitaº∏o atravæs de panfletos, cat∂logos ou outros meios
publicit∂rios, dentro das instalaº es da DCTR sem a autorizaº∏o da Direº∏o.

O incumprimento das normas referidas neste cap¬tulo pode ser motivo de exclus∏o do associado de acordo com o estipulado nos
estatutos.
DADOS PESSOAIS
Os dados fornecidos pelos alunos e/ou associados s∏o de natureza confidencial e destinam-se exclusivamente µ divulgaº∏o de atividades e
eventos por esta organizados ou promovidos.
Captaº∏o de imagem – O associado e/ou aluno declara que tomou conhecimento e autoriza a captaº∏o de imagem durante as atividades da
Associaº∏o, para uso interno, divulgaº∏o e publicidade de atividades da pr»pria Associaº∏o.
O presente regulamento faz parte integrante do processo de inscriº∏o no Programa de Incentivo µ Pr∂tica de Atividades Art¬sticas
promovido pela DCTR - Associaº∏o Cultural, sendo dele indissoci∂vel, para todos os efeitos e formas legais. A alegaº∏o do desconhecimento
deste regulamento n∏o poder∂ ser aceite como argumento para o n∏o cumprimento do mesmo, uma vez que a Inscriº∏o n∏o ser∂ efetiva
sem que seja dada concord∑ncia ao mesmo no formul∂rio online.
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