
 
 

 
 

 
 

Concurso Dance Challenge CriArte 2019 - Dia Mundial da Dança 
 
A Associação ART LAB, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais organiza um 
concurso online na rede social Instagram, que tem como finalidade selecionar através 
de um vídeo participantes individuais ou em grupo, residentes ou estudantes do 
concelho de Cascais, entre os 15 e 30 anos de idade, a dançarem um estilo de dança à 
sua escolha. O vencedor do concurso terá a oportunidade de apresentar a sua 
coreografia no espetáculo do Dia Mundial da Dança, a realizar no dia 29 de abril de 2019, 
no espaço CriArte by Cascais Jovem em Carcavelos, assim como receber um prémio no 
valor total de 150 euros. 

 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1 – Participantes 
 
1.1. Serão aceites vídeos de dança individuais ou em grupo, pertencentes ou não a 
grupos de dança e associações culturais. 
1.2. São permitidos apenas vídeos de dança, sejam eles individuais ou em grupo, a 
jovens entre os 15 e os 30 anos de idade. 
1.3. Só são aceites participantes residentes ou estudantes do concelho de Cascais. 
1.4. São aceites jovens de todas as nacionalidades. 
1.5. Os participantes poderão concorrer com um ou mais vídeos de dança. 
 
 
2 - Vídeos de dança a concurso 
 
2.1. Os vídeos de dança a concurso têm de ter um conteúdo original. 
2.2. Os vídeos de dança a concurso não têm quaisquer limitações face ao estilo de dança 
escolhido pelo(s) participante(s). 
2.3. Os vídeos de dança a concurso têm de ser publicados na rede social Instagram nas 
páginas individuais ou coletivas dos participantes, em perfil aberto.  
2.4. O(s) participante(s) do(s) vídeo(s) de dança a concurso têm obrigatoriamente que 
usar a hashtag: #dancechallengecriarte2019, assim como, identificar as seguintes 
páginas da rede social Instagram: @associacaoartlab (Associação ART LAB) e 
@cascaisjovem (Cascais Jovem). 
2.5. Os vídeos de dança a concurso poderão ser publicados até às 23h59min do dia 25 
de abril de 2019. 
2.6. O concurso em questão termina às 23h59 min do dia 25 de abril de 2019. 
2.7. Será consagrado vencedor, o vídeo de dança que tiver obtido maior número de 
gostos na rede social Instagram até às 23h59min do dia 25 de abril de 2019. 
 



 
 

 
 

 
 
 
2.8. Só serão selecionados a concurso vídeos de dança que respeitem todos os requisitos 
mencionados anteriormente. 
2.9. A Câmara Municipal de Cascais, a Cascais Jovem e a Associação ART LAB podem 
utilizar e divulgar os vídeos a concurso se assim o entenderem. 
 
3 – Júri 
 
3.1. É constituído por elementos da Associação ART LAB e da Cascais Jovem. 
3.2. As decisões do júri são insusceptíveis de recurso. 
 
 
4 – Espetáculo 
 
4.1. O(s) participante(s) vencedor(es) do concurso Dance Challenge CriArte 2019 terá 5 
minutos, no espetáculo do Dia Mundial da Dança, para apresentar a sua coreografia. 
4.2. A coreografia a apresentar terá de respeitar o estilo e música escolhidos no vídeo 
de dança a concurso na rede social Instagram. 
 
 
5 – Prémio 
 
5.1. O prémio para o(s) vencedor(es) do concurso Dance Challenge CriArte 2019 é a 
participação no espetáculo do Dia Mundial da Dança, no dia 29 de abril de 2019, que 
terá início às 21h00, no espaço CriArte by Cascais Jovem, em Carcavelos, e um prémio 
no valor total de 150€. 
5.2. O júri não é obrigado a atribuir o prémio, se assim o entender. 


