REGULAMENTO GERAL
Festival Internacional de Danças Urbanas em Jundiaí
17 a 21 de Abril

1. INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições serão realizadas através do site oficial do festival (www.hiphopdistrict.com.br),
conforme a disponibilidade de ingressos e vigência dos lotes:
•
•
•
•

Lote promocional: disponível até 10 de fevereiro de 2020.
Lote 1: válido de 11 até 29 de fevereiro de 2020.
Lote 2: válido de 01 até 31 de março de 2020.
Lote 3: disponível de 01 de abril de 2020 até o início do evento (17 de abril).

1.2. Os ingressos garantem diferentes níveis de acesso ao evento, assim como possuem
diferentes valores de acordo com o lote vigente.
Importante: TODAS as categorias garantem acesso às aulas principais, acesso ao auditório e o
direito de competir com UMA coreografia, para mais coreografias, será cobrado valor à parte.:
•

BLUE:
Pacote de acesso diário ao evento com 10 aulas com professores brasileiros e 10 aulas
com professores internacionais. Os participantes dessa categoria ganham uma vaga
para competição ¹.
Valores:
R$ 120,00 (promocional);
R$ 140,00 (lote 1);
R$ 175,00 (lote 2);
R$ 200,00 (lote 3).

•

RED (Limitado a 500 vagas):
Pacote de acesso diário ao evento com 10 aulas nacionais, 10 aulas internacionais e mais
2 aulas exclusivas. Os participantes dessa categoria ganham camiseta do festival e uma
vaga para a competição¹, além do direito à entrada prioritária na programação do
auditório. Esta credencial oferece ainda check-in prioritário na chegada ao evento.
Valores:
R$ 259,00 (promocional);
R$ 315,00 (lote 1);
R$ 367,00 (lote 2);
R$ 410,00 (lote 3).

•

BLACK (Limitado a 250 vagas):
Pacote de acesso diário ao evento com 10 aulas nacionais, 10 aulas internacionais e mais
5 aulas exclusivas. Os participantes dessa categoria ganham camiseta e squeeze do
festival, convite para a festa de confraternização e direito à entrada prioritária na
programação do auditório com lugar reservado, além de uma vaga para a competição¹.

Esta credencial oferece ainda check-in prioritário na chegada ao evento, acesso a lounge
exclusivo, meet & greet com professores do internacionais e pacote diário de
alimentação², envio da pulseira por correio e book com 10 fotos profissionais³.
Valores:
R$ 597,00 (promocional);
R$ 642,00 (lote 1);
R$ 679,00 (lote 2);
R$ 715,00 (lote 3).

1.3. Cada pacote de acesso possui as condicionais indicadas abaixo:
•

•
•

¹ Inscrição válida para uma coreografia (para dançar mais coreografias, será cobrado
valor à parte) e sujeita a pré aprovação mediante envio de vídeo, com data limite até 25
de Março.
² Estão inclusos cinco almoços na praça de alimentação do evento, bebidas não inclusas.
³ As fotos serão produzidas em horário pré-agendado e enviadas digitalmente.

1.4. Para coreografias extras (além das já previstas na inscrição de um dos planos), será cobrado
um valor à parte de R$ 50,00 por pessoa/coreografia

1.5. Os inscritos deverão enviar um vídeo com no mínimo 1 minuto e 30 segundos de duração
(não é necessário enviar a coreografia completa).
•
•

Inscrições de Coreografias: até 25 de março.
Aprovações: após o envio dos vídeos, a resposta será dada em até 3 dias úteis.

1.6. Os três primeiros colocados de cada categoria em 2019 já estão pré-aprovados (Não
precisam enviar o vídeo).
1.7. Alojamentos terão uma taxa única de R$ 65,00 por pessoa, válida para todos os dias do
festival (de 17 a 21 de abril) e necessitam de inscrição à parte.
1.8. Batalhas terão inscrições no local do evento.

2. LOCAIS
•
•
•

Local do evento: Parque Comendador Antônio Carbonari - Endereço: Parque da Uva.
Av. Jundiaí, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP.
Local do palco aberto: Praça Matriz de Jundiaí – Centro
Local do alojamento: Clube São João - Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 231 - Ponte São
João, Jundiaí - SP

3. ACESSO AOS CURSOS
3.1. O acesso aos cursos será permitido mediante apresentação da pulseira de identificação, que
é de uso individual e intransferível.
3.2. Não será permitida a entrada de não inscritos sob nenhuma hipótese. Inclusive pais e mães.
Favor não insistir.
PARA MÃES E ACOMPANHANTES: Haverão guias turísticos oferecendo pacotes de degustação
de vinhos e visita às fazendas e demais atrações da Rota da Uva. Estes passeios serão
oferecidos por parceiros do evento e não são de nossa responsabilidade (não estão inclusos em
nenhum pacote).
3.3. Não serão comercializados ingressos unitários para cada aula ou atividade.

4. BATALHAS
4.1. Todos os inscritos, independente do nível de acesso, possuem acesso livre e gratuito ao
espaço onde acontecerão as batalhas mediante apresentação da pulseira de identificação.
4.2. O público espontâneo e/ou não inscrito poderá assistir às batalhas mediante a doação de 1
kg de alimento não perecível ou similar (1 litro de leite, por exemplo). As doações serão
encaminhadas para entidades assistenciais reconhecidas publicamente no município de Jundiaí.
4.3. Público espontâneo e/ou não inscrito poderá acesso o espaço de batalhas e competições a
partir das 15 horas de cada dia.

5. ORIENTAÇÕES GERAIS
5.1. Ao se inscrever, o participante, automaticamente, entra em concordância com todos os
itens deste regulamento. A organização entende que o participante leu e concordou com tudo
o que foi expresso no regulamento.
5.2. A idade mínima permitida é de 8 anos. Menores de 18 anos devem portar e apresentar no
acesso ao evento uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Nessa declaração deve
constar o nome da pessoa maior de idade que se responsabilizará pelo menor, nome e data do
evento (Hip Hop District, de 17 a 21 de abril de 2020). O evento não irá se responsabilizar
judicialmente pela permanência de menores de idade em nenhuma hipótese.
5.3. Não temos uma programação para atender crianças abaixo da idade mínima estipulada. Os
alojamentos são coletivos e não apresentam as condições necessárias para acomodar crianças
com menos de 8 anos. Respeite o limite de idade.

5.4. Lembre-se de levar os comprovantes de pagamento e seu RG para eventuais consultas.
5.5. Caso seja necessário, a organização do evento está livre para, sem prévio aviso, alterar os
horários da programação, locais ou trocar os professores da grade de cursos.
5.6. Não haverá devolução de nenhum valor pago. O evento entende que se você realizou sua
inscrição, você virá usufruir de sua vaga.
5.7. Ao se inscrever, inclusive para batalhas, o participante concorda em ceder seus direitos de
imagem (foto e vídeo) para que a organização do evento possa usá-la em toda e qualquer mídia
que se fizer necessária, seus materiais impressos e digitais de divulgação e clipes ou DVDs que
serão vendidos durante ou após o evento.

6. ALOJAMENTOS
6.1. Dispomos de apenas 300 vagas nos alojamentos.
6.2. Os alojamentos são simples, possuindo chuveiros montados em vestiários coletivos. Se você
tem dificuldade com essa questão, sugerimos que opte por hospedar-se nossos parceiros
hoteleiros oficiais (lista completa disponível no site do evento). Contudo, as reservas e
pagamentos devem ser realizados pelo participante. O evento não se responsabiliza por esta
negociação.
6.3. Traga seu próprio colchão. Sugerimos colchão inflável, que é de fácil transporte.
6.4. Embora haja presença da guarda municipal e 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. A disposição do alojamento será realizada pela organização do evento, visando a melhor
distribuição das vagas. Grupos maiores terão prioridade em ficarem juntos.
6.6. O que levar: colchão, roupas de cama, toalha, materiais de higiene pessoal, roupas de uso
pessoal e guarda-chuva.
6.7. O participante realizará alguns workshops com atividade física intensa. Lembre-se de trazer
roupas e calçados adequados à prática de atividades físicas.
6.8. Se você possui alguma doença crônica ou está em algum tipo de tratamento que demanda
a ingestão constante de medicamentos, lembre-se de trazê-los. Caso sejam medicamentos de
uso controlado, lembre-se de trazer a receita médica junto. Além disso, recomendamos aos
grupos trazer medicamentos simples (kit de emergência), como remédios para dor de cabeça,

dores musculares, de estômago etc. O evento não disporá de medicamentos aos participantes
sob nenhuma hipótese.
6.9. A taxa cobrada para utilização dos alojamentos é de R$ 65,00 (sessenta e cinco Reais),
independente se o participante ficar um ou cinco dias hospedado.
6.10. A organização do evento não se responsabilizará por quaisquer incidentes causados pelo
uso de objetos metálicos, inflamáveis e/ou perfurocortantes em todas as áreas do evento bem
como em seus alojamentos. Pedimos a todos os participantes atenção dobrada quanto à
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. CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS FRETADO
7.1. Tenha cuidado para circular pelo Centro de Jundiaí, a região é considerada histórica e em
algumas ruas não é permitido o trânsito de ônibus.
7.2. Os grupos que vierem de ônibus fretado poderão deixar os veículos estacionados no local
do evento, no Parque da Uva, gratuitamente. Não há cobrança deste serviço.
7.3. Não há estacionamento no alojamento e hotéis parceiros.

Um grande abraço e até o evento!
Equipe H2D

