Sejam bem-vindos à 2° edição do MAGICAL DANCE TOUR!
De 11 a 17 de outubro de 2020 no Walt Disney World® Resort
Um festival de dança que irá reunir Escolas/Grupos de dança do Brasil e América Latina. Serão 06 dias mágicos
dentro do Walt Disney World® Resort.
INCLUI:
Mostra Competitiva Teatro Performance Hall - Disney's Saratoga Springs®
Disney Workshop l Espetáculo de Encerramento l Cerimônia de Premiação com muitas surpresas
Abertura da Parada no parque Magic Kingdom
Festa de despedida com jantar no Planet Hollywood l Parques e toda Magia da Disney!
Opção da sua Escola/Grupo de dança fazer um show em Disney Springs®
A Qualité Américas - realizadora do Magical Dance Tour e a Qualité Turismo - produtora do Festival, em parceria
com o Programa Disney Performing Arts, planejam um Festival que vai muito além da competição.
Nosso objetivo é que todos os participantes vivam dias mágicos, com muita emoção, dança e aprendizado.
Nossa missão para esse Festival? Realizar sonhos!

REGULAMENTO
1 - INSCRIÇÕES
Magical Form l Inscrição
O primeiro passo para bailarinos do Brasil ou América Latina que queiram participar do Festival é a inscrição da
sua Escola/Grupo de dança. A inscrição será feita através do Magical Form, disponível no site do Festival
www.MagicalDanceTour.com.br
ou
solicitado
através
do
e-mail
da
Qualité
Turismo
(qualite@qualiteturismo.com.br).
O Magical Form deverá ser preenchido e assinado pelo responsável da Escola/Grupo de dança e enviado por email (mdt2020@qualiteturismo.com.br).
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Links dos Vídeos
Atenção! No Magical Form é necessário o preenchimento de 03 links de vídeos, com coreografias da
Escola/Grupo de dança. Todos serão avaliados e confirmados para as competições e apresentação em Disney
Springs® através desses links.
- Os links devem ser de vídeos postados no YouTube.
- Cada link deverá corresponder a apresentação de uma coreografia inteira, o vídeo deve ser atual (com no
máximo 01 ano) e em grupo (no mínimo 10 bailarinos).
- As coreografias enviadas via link não precisam ser as coreografias que serão apresentadas na competição.
- Essas coreografias irão representar o trabalho da Escola/Grupo de dança para seleção e confirmação no
Festival, e devem ser compatíveis com o que será apresentado na competição.
Os mesmos links serão analisados pela Disney para seleção e confirmação da Escola/Grupo de dança que queira
se apresentar em Disney Springs®.
A apresentação em Disney Springs® é opcional. Escolas interessadas devem marcar a opção no Magical Form
e pedir mais informações pelo e-mail da Qualité Turismo (mdt2020@qualiteturismo.com.br).
Após o envio do Magical Form para a Qualité Turismo, as Escolas/Grupos de dança aprovados para o Festival
receberão um e-mail confirmando sua participação no Magical Dance Tour 2020 com informações completas,
orientação sobre os próximos passos e a inscrição individual de bailarinos, diretores, professores e seus
acompanhantes.
Atenção! Não é preciso imprimir o formulário para preenchê-lo. Você pode preencher pelo computador,
salvar e nos enviar por e-mail. (mdt2020@qualiteturismo.com.br).
Um bailarino poderá competir em diferentes formas de participação e modalidades, desde que sempre
representando a mesma Escola/Grupo, porém não será permitido competir com ele mesmo em duas
coreografias na mesma categoria, modalidade e forma de participação.
Cada bailarino poderá participar em até no máximo 06 coreografias, sendo 03 coreografias no bloco da manhã
e 03 coreografias no bloco da tarde. Caso haja a possibilidade de um 3º bloco, avisaremos aos responsáveis de
cada Escola/Grupo de Dança.
Cada Escola/Grupo de dança poderá inscrever até 12 coreografias.
É muito importante que os diretores planejem trocas de roupa, cabelo e maquiagem de forma que os
bailarinos não precisem de ajuda externa. Acompanhantes não terão permissão para ir até os bastidores
ajudar os bailarinos. Planejem trocas simples!
A documentação necessária para a viagem será por conta de cada participante (passaporte, visto americano
válido, documentação para menores de idade viajarem desacompanhados e demais documentos solicitados
pelas autoridades competentes). A produção do Magical Dance Tour não tem qualquer ingerência ou
responsabilidade sobre estes documentos.
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INSCRIÇÃO INDIVIDUAL - Deverá ser feita por todos os participantes através do Magical Form - Participante
(bailarinos, diretores e coreógrafos).
A inscrição para o Magical Dance Tour 2020 dá direto aos participantes (bailarinos e diretores):
- Inscrição para competir no Magical Dance Tour de acordo com as regras deste regulamento;
- 01 Disney Workshop, com transporte (ida e volta) para o local do workshop, com saída exclusiva do hotel
Disney All-Star Sports Resort;
- 06 noites de hotel no Disney's All-Star Sports Resort sem café da manhã. O café da manhã poderá ser
adquirido no hotel;
- 01 ingresso Disney para 03 dias de parque (básico). O participante tem direito de utilizar o ingresso em 03
dias diferentes, nos seguintes parques: Magic Kingdom ou Hollywood Studios ou Epcot Center ou Animal
Kingdom. Os parques podem ser repetidos, porém o participante só poderá visitar 01 parque por dia;
- Espetáculo de Encerramento & Cerimônia de Premiação no Theater in the Wild – Animal Kingdom. Esse é o
teatro que acontece o Musical Procurando Nemo dentro do Parque Animal Kingdom. Sendo assim, todos
(bailarinos e acompanhantes) terão um dia de parque descontado do seu ingresso. Somente Grupos Premiados
e/ou convidados especiais dançarão no Espetáculo de Encerramento. Os bailarinos que não dançarem no
Espetáculo irão assisti-lo e participarão da cerimônia de premiação;
- Entrada para Festa de Despedida com jantar incluído no Planet Hollywood em Disney Springs®;
- Transporte (ida e volta) para o local de Competição com saída exclusiva do hotel Disney All-Star Sports Resort
para o Teatro Performance Hall at Disney's Saratoga Springs Resort & Spa. O transporte será de uso comum
para todas as Escolas/Grupos de dança. Os horários serão estabelecidos e informados aos participantes
posteriormente pela produção do Festival;
- Transporte Disney Magical Express (aeroporto de Orlando – Disney´s All-Star Sports Resort – aeroporto de
Orlando) de acordo com as regras do hotel;
- Suporte Equipe Qualité durante o período oficial do Festival;
- Seguro Viagem (pelo período da viagem);
Valor Inscrição para participantes:
USD 1.989,00 em quarto quádruplo por pessoa.
USD 2.077,00 em quarto triplo por pessoa.
USD 2.332,00 em quarto duplo por pessoa.
Não está incluído no pacote:
- Abertura da Parada do Parque Magic Kingdom (a partir de 10 anos de idade): USD100,00 Bailarinos do
Magical Dance Tour se juntarão a todo o elenco Disney e farão parte desse momento mágico quando todo o
parque se transformará em uma grande plateia para assisti-los. Todos (bailarinos e acompanhantes) terão um
dia de parque descontado do seu ingresso. Bailarinos com mais de 10 anos terão essa taxa somada ao pacote;
Parada Magic Kingdom: USD 100,00 por bailarino (a partir de 10 anos).
Inclui transporte especial para os bailarinos de acordo com as regras Disney, ensaio com coreógrafo Disney no
dia da parada e lanche. Não Inclui o Figurino (a ser aprovado pela Disney) e pago a parte.
- Apresentação em Disney Springs® com transporte: USD120,00 O transporte é exclusivo para os bailarinos de
acordo com as regras da Disney. O coreógrafo e curador do Festival Caio Nunes fará uma coreografia para o
grupo com em média 2 minutos e ensaio a distância (máximo de cinco ensaios gravados).
O diretor deve pedir informações para inscrever o grupo!
3

FORMAS DE PAGAMENTO:
- A vista via deposito bancário (com 10% de desconto)
ou
- Cartão de crédito: entrada de 10% via depósito bancário e saldo restante em até 09X iguais sem juros no cartão
de crédito (ou em mais cartões)
ou
- Depósitos mensais: entrada de 10% do valor total e saldo restante em parcelas iguais mensais (mínimo de USD
100,00 - os valores serão sempre convertidos de dólar para real de acordo com o câmbio do dia do depósito).
*Para essa forma de pagamento o valor total deverá estar quitado até 30/06/2020.
É muito importante estar atento ao número de participantes e a distribuição deles nos quartos, por conta da
diferença de valor de acordo com o número de pessoas em cada quarto. Essa distribuição dos quartos é
exclusivamente responsabilidade do responsável pelo Grupo/Escola de Dança.
Lembramos que só envio da documentação individual de cada participante e o fechamento da inscrição
garante o lugar de cada um.
Observações importantes sobre a inscrição dos Escolas/Grupos de dança:
- Cada bailarino será responsável pelo fechamento do seu pacote inscrição e o envio de toda a documentação
necessária. Todas as orientações para depósito e documentação necessária para inscrição serão enviadas para
o responsável pelo Grupo/Escola de dança no e-mail de confirmação.
- A confirmação de inscrição da Escola/Grupo de dança e de seus bailarinos será feita por ordem de envio do
Magic Form e de acordo com o número de vagas disponíveis para o Magical Dance Tour.
- Bailarinos que efetuarem o depósito da sua inscrição e precisarem desistir da participação no Festival poderão
repassar sua inscrição para outro bailarino desde que o pedido dessa troca seja feito pelo responsável pela
Escola/Grupo de dança. No caso de não ser efetivada a substituição do bailarino que desistir da participação,
desde que dentro do prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos do pagamento da taxa de inscrição, o mesmo
será reembolsado do valor pago. Após o prazo de 40 (quarenta) dias corridos do pagamento do pacote de
inscrição, as desistências serão reembolsadas com multa prevista em contrato.
A organização do Magical Dance Tour reserva-se ao direito de encerrar as inscrições antes do prazo previsto,
caso atinja o número limite de inscrições, que é controlado pelo horário limite estabelecido e possível.

CREDENCIAMENTO:
O responsável pela Escola/Grupo de dança deverá levar impressa a confirmação de inscrição que receberá por
e-mail. Todos os documentos recebidos ser conferidos no momento de sua retirada.
Todos os participantes devem levar como documento de identificação cópia colorida das duas páginas
principais do passaporte.

WORKSHOP:
Cada bailarino inscrito no Magical Dance Tour 2020 terá direito a fazer 01 workshop Disney. O horário do
workshop será determinado pela coordenação do Disney Performing Arts e confirmado posteriormente pela
produção do evento.
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Horários poderão sofrer alteração de acordo com a necessidade da organização do evento junto a Disney.
É expressamente proibida a entrada de acompanhantes nos workshops. Somente bailarinos inscritos e o
responsável pelo grupo no workshop terão acesso.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
11 de outubro de 2020 – Welcome & Registration
O time da Qualité estará no Disney's All-Star Sports® Resort recepcionando os grupos e fazendo o
credenciamento dos participantes.
12 de outubro de 2020 - Mostra Competitiva, a partir das 9h
Todas as modalidades, categorias e formas de participação.
13 de outubro de 2020 - Workshop Disney.
14 de outubro de 2020 – Ensaio com coreógrafo Disney e abertura da Parada no Parque Magic Kingdom.
15 de outubro de 2020 - Espetáculo de Encerramento & Cerimônia de Premiação.
16 de outubro de 2020 - Festa de despedida no Planet Hollywood em Disney Springs®.
17 de outubro de 2020 - Check-out do Hotel.
*A programação poderá sofrer alterações.
Diretores podem nos solicitar para incluirmos mais noites, passeios, parques, transporte extra e a
apresentação no palco aberto de Disney Springs.
A organização do Festival reserva-se ao direito de realizar quaisquer mudanças nos dias e horários de
workshops, competição, abertura da parada Disney e festa de encerramento, caso seja necessário e
indispensável para melhor funcionamento destes. O Walt Disney World poderá alterar o cronograma assim
como o local de cada um dos eventos do Festival se necessário for.

CATEGORIAS
Mostra Baby - Até 2 minutos de coreografia.
2 a 06 anos.
Mostra Competitiva
07 a 12 anos - Infantil
13 a 17 anos - Juvenil
18 anos a 39 - Adulto
40 em diante - Sênior

MODALIDADES
- Ballet Clássico (todas as vertentes do ballet clássico irão concorrer juntas, com exceção do ballet de repertório
– não teremos esta modalidade).
- Contemporâneo
- Jazz
- Danças Urbanas
- Danças Populares
- Livre (trabalhos originais que misturem estilos e técnicas).
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
- Solo
Até 05 coreografias por escola
Tempo máximo de 02 minutos de coreografia
- Duo
Até 05 coreografias por escola
Tempo máximo de 03 minutos de coreografia
- Grupo (Mínimo de 06 bailarinos, máximo de 30 bailarinos)
Até 06 coreografias por escola
Tempo máximo de 05 minutos de coreografia
Haverá uma tolerância de 30 segundos no tempo para cada coreografia.
Escolas que excederem o tempo limite serão desclassificados.
Máximo de 12 coreografias por Escola/Grupo de dança.
Cada Bailarino poderá concorrer com até 06 coreografias - sendo 03 coreografias no bloco da manhã e 03 coreografias
no bloco da tarde. Caso haja a possibilidade de um 3º bloco, avisaremos aos responsáveis de cada Escola/Grupo de
Dança.

INSCRIÇÃO DE COREOGRAFIAS
Os responsáveis pela Escola/Grupo de dança receberão por e-mail informações e prazos para inscrição das
coreografias.
Alterações do número de participantes, novas coreografias, alteração do nome ou tempo das coreografias, ou
quaisquer outros quesitos técnicos após inscrição enviada, poderão ser solicitados pelo responsável da
Escola/Grupo de dança por e-mail – mdt2020@qualiteturismo.com.br - e a confirmação se dará de acordo com
a disponibilidade. É necessário mencionar no corpo do e-mail as modificações que deseja fazer e reenviar a ficha
de inscrição com as modificações feitas.
Informações sobre Acesso ao Eventos do Magical Dance Tour:
- Cada participante receberá uma credencial para identificação.
- A credencial será entregue dia 11 de outubro, no horário e local marcados para o credenciamento.
- Bailarinos sem credencial não terão acesso ao backstage e palco do Festival.
- A plateia do teatro Performance Hall tem capacidade para 200 lugares. Esses lugares são PRIORITÁRIOS para
bailarinos, diretores e/ou responsáveis pela Escola/Grupo de dança. Acompanhantes poderão assistir as
competições mediante a disponibilidade de lugares livres na plateia.
- A credencial dos participantes é pessoal e intransferível.
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COMPETIÇÃO / APRESENTAÇÕES / FIGURINOS
- Os grupos deverão chegar ao teatro com 01 hora de antecedência do horário estabelecido de sua primeira
competição do dia no Festival.
- Bailarinos devem sair do hotel prontos, com cabelo, figurino e maquiagem feitos e sendo necessário o uso do
uniforme por cima do figurino e levar somente o necessário para o local da competição.
- Ao final das suas apresentações do dia, o grupo deverá voltar ao seu hotel para trocar o figurino. A Disney não
permite que bailarinos transitem por parques ou locais de entretenimento com os figurinos.
- O grupo deverá estar pronto, no local indicado pela produção, no momento da apresentação de sua
coreografia, caso contrário, não irá competir.
- Cada Escola/Grupo de dança poderá ter apenas 01 responsável acompanhando os bailarinos no backstage do
teatro.
- Acompanhantes não terão permissão para ir até os bastidores ajudar os bailarinos com as trocas de roupa,
maquiagem e cabelo nem teremos uma área em comum para isso.
- Não será permitida apresentação com uso de cenários fixos, fogo, papel picado, purpurina, fumaça, pó,
plumas, penas, galhos de árvores, pétalas de flores, vidro, nus, apresentações com qualquer animal vivo, efeitos
de maquinaria, ou uso de qualquer produto ou objeto que possa danificar, sujar ou molhar o palco.
- O grupo que tiver algum objeto de cenografia ou objeto que utilize durante a coreografia TERÁ 30 segundos
PARA COLOCAR E RETIRAR ESTE MATERIAL. A equipe organizadora não se responsabiliza pela retirada,
locomoção e local para guardar ou armazenar estes materiais, que deverão ser retirados após a apresentação.
Os grupos poderão utilizar apenas elementos cênicos que consigam movimentar por conta própria e que
estejam adequados para que sejam carregados e colocados pelos próprios participantes, utilizando
acabamentos que não danifiquem palco e cortinado.
Lembrem-se! Planejar como figurinos e objetos cênicos serão levados no avião.
- O Walt Disney World® Resort reserva-se ao direito de proibir o uso de adereços ou cenários que julguem
colocar em risco a segurança dos participantes, ou que possa trazer algum dano ao teatro.
- Qualquer dano que for causado no palco, cortinado ou patrimônio do espaço físico do Festival, por algum
integrante ou elemento cênico do grupo, será de total responsabilidade do diretor, coordenador e grupo.
- A iluminação será aberta e única para todos os participantes.
Atenção Sobre Figurinos e trilha sonora:
O Grupo que desrespeitar as regras terão a coreografia desclassificada.
- Não são permitidos figurinos muito curtos, decotados, ou com a barriga de fora.
- É obrigatório macaquinho por baixo do figurino nos casos acima ou quando houver a necessidade de troca de
figurino.
- Não é permitido pés descalços.
- Adereços são permitidos desde que de um tamanho que cada bailarino possa carregar o seu próprio adereço.
- Não é permitido sapatos de sapateado ou qualquer outro que possa danificar o piso.
- Não é permitido nada que suje ou coloque em risco a segurança de todos.
- Não é permitido um (único) personagem (Seja personagem Disney ou não) em cena. Exemplo: Não é permitido
1 bailarino com figurino Mickey em cena, porém é permitido vários bailarinos com figurino Mickey ao mesmo
tempo no palco.
- São permitidas músicas da Disney.
- Não são permitidas músicas com conteúdo de ofensas, palavras agressivas, sensuais ou vulgares, assim como
movimentos inadequados para público familiar
- Não são permitidas acrobacias de pirâmide ou de forma que os bailarinos corram risco.
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- A trilha sonora para a mostra competitiva deverá ser enviada até o prazo que será posteriormente
determinado. Cada música deverá estar salva com o nome da coreografia e deverá ser enviada por e-mail. A
reprodução deverá estar com boa qualidade, sem interferência ou cortes abruptos.
- A organização não se responsabiliza por arquivos corrompidos ou com baixa qualidade de produção e
gravação.
Todos os participantes comprometem-se a ceder as imagens para a utilização de parceiros e na promoção e
divulgação do evento, nesta e/ou em outras edições.
Viagem, acomodação e transportes não inclusos no pacote inscrição, alimentação e documentação necessária
ficarão sob a responsabilidade de cada participante.

PREMIAÇÕES
1° lugar – Troféu
2° e 3° lugares – Medalha
As premiações se darão da seguinte forma:
1º lugar – Maior soma de pontos entre os jurados - igual ou superior a 9,0
2º lugar – Segunda maior soma de pontos entre os jurados - igual ou superior a 8,0
3º lugar – Terceira maior soma de pontos entre os jurados - igual ou superior 7,0
Caso existam Modalidades x Formatos com menos de 03 coreografias concorrendo, as premiações se darão
da seguinte forma:
1º lugar – Maior média igual ou superior 9,0
2º lugar – Média imediatamente inferior ao 1º lugar, igual ou superior a 8,0
3º lugar – Média imediatamente inferior ao 2º lugar, igual ou superior a 7,0
Premiação extra:
MELHOR ESCOLA/GRUPO - Escolhido pelo júri
Apenas estarão concorrendo a esta premiação escolas ou grupos que estiverem inscritos em, no mínimo, 01
coreografias no modo de participação GRUPO (a partir de 06 bailarinos) e em no mínimo 02 coreografias no
modo de participação SOLO e DUO.
MELHOR BAILARINO – escolhido pelo júri
MELHOR BAILARINA – escolhida pelo júri
DESTAQUE COREOGRÁFICO INFANTIL – escolhido pelo júri
DESTAQUE COREOGRÁFICO JUVENIL – escolhido pelo júri
DESTAQUE COREOGRÁFICO ADULTO – escolhido pelo júri
Os prêmios serão divulgados pela produção do Festival posteriormente. Teremos diversos prêmios e muitas
surpresas!
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Não serão enviados troféus, medalhas ou notas de jurados por correio, sendo de responsabilidade do grupo retirálos no dia da premiação ou agendar contato para retirada com a organização do Festival.
Os comentários serão gravados em áudio e entregues em pen drive para o responsável pela Escola/Grupo de
Dança.
Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela Comissão Julgadora, que é soberana em suas decisões,
assim como não caberá a responsabilidade do julgamento à Comissão Organizadora.

JURADOS
- O júri será composto por coreógrafos e profissionais do Walt Disney World ® Resort e pelo Curador do Festival,
Caio Nunes.

OBSERVAÇÕES FINAIS
- A escola inscrita é a única responsável pelo pagamento dos direitos autorais das músicas e coreografias
apresentadas no Festival, o qual se isenta de qualquer ônus de ordem econômica ou jurídica.
- A produção do Festival não se responsabiliza por objetos deixados no teatro, por possíveis danos causados
pelos alunos ao espaço físico do local das atividades e por problemas de saúde que os bailarinos possam
apresentar durante sua estadia.
- Toda e qualquer dúvida deverá ser dirigida a um dos membros da produção do evento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo recurso judicial
sobre os itens deste regulamento.
A organização reserva-se ao direito de efetuar as alterações que se fizerem necessárias para a realização do
Magical Dance Tour e por solicitações do Walt Disney World® Resort.
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Realização do Evento

Qualite Americas
Produção

Qualité Turismo
Direção Geral e Curadoria

Fabiana Carvalho
Direção Artística

Margit Kolling
Direção Operacional

Breno de Souza e Gustavo Rocha
Direção de Marketing

Patrícia Guerra
Mídias Socias

Nayara Alves
Informações sobre o Festival

mdt2020@qualiteturismo.com.br

Team Magical Dance Tour - Qualité Turismo
Rua Dois de Dezembro, 78 / sala 205 – Catete
Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 22220-001
+55 (21) 2245-5514 / +55 (21) 2245-5516
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