
 

R E G U L A M E N T O 

 

O concurso Batalha da Dança tem como objetivo a 

promoção da atividade física e do bem-estar. A iniciativa 

do Portal ZAP terá a colaboração de professores de dança 

de destaque na região.  

 

Para participar, basta ter a partir de 15 anos e montar 

uma equipe de 1 (uma) a 5 (cinco) pessoas, no caso de 

menores de idade, só poderão participar, aqueles que 

enviarem autorização de um responsável, gravar um 

vídeo da dança de até um minuto e meio e enviar pelo 

WhatsApp para o número 74 98808-8795. Não serão 

aceitos participantes professores profissionais de dança. 

 

Os vídeos serão recebidos até dia 25 de abril de 2019, e 

logo depois avaliados pelos professores/jurados para a 

escolha dos 5 (cinco) melhores vídeos.  

 

Após escolhidos, os cinco grupos passarão por sorteio 

para definir qual professor terão como padrinho. Nessa 

etapa, os grupos terão ensaios pré-agendados com os 

professores/jurados para MELHORAR ou CRIAR uma nova 



 

coreografia. Será gravado um vídeo de cada equipe sob 

responsabilidade do Portal Zap e estes irão para votação 

popular no site www.portalzap.com/batalhadadanca . 

 

O voto popular será de 25 de maio a 07 de junho.  

 

A grande final acontecerá dia 08 de junho às 16 horas no 

River shopping, onde os finalistas se apresentarão com a 

mesma coreografia ensaiada com os professores/jurados.  

 

Neste dia divulgaremos um grupo finalista pelo voto 

popular e os professores/jurados escolherão o segundo 

finalista para que o público presente no River Shopping 

possa escolher entre os dois, saindo daí, o grande 

campeão da I Batalha da Dança. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIAÇÃO 

A PREMIAÇÃO 

O grupo campeão da I Batalha da Dança ganhará: 

- 1 viagem para Morro de São Paulo com a ME Turismo no 

mês de agosto (excursão incluso passagem e 

hospedagem) Obs.: Se o (os) ganhador for menor de 

idade, nós concederemos uma passagem + hospedagem 

EXTRA para um acompanhante responsável pelo 

ganhador ou equipe ganhadora. A partir da entrega da 

premiação, toda a viagem será de responsabilidade da 

empresa ME TURISMO.; 

 

- 1 passeio na lancha Ventura no Rio do São Francisco 

com agendamento para saída de terça a sexta, com 

motorista incluso (não está incluso alimentação e 

bebidas); 

- Três meses de aula na Refea Center com o professor 

Daniel Nunes; 

- Três meses de aula com os professores Bruno & Paola; 



 

- Três meses de aula com no Show Ritmos com o 

professor Felício Bonfim 

- 50% de desconto na mensalidade da academia de Ballet 

Janaína Oliuza  

- Brindes de patrocinadores. 

Os participantes autorizam o uso da sua imagem para uso 

no Portal ZAP e em suas redes sociais sem nenhum ônus à 

empresa. 

 

Todos os prêmios só podem ser retirados ou utilizados 

pelos participantes do evento, não podendo repassar 

para terceiros. 

 


