ALDD - Associação de Lisboa de Dança Desportiva
INSCRIÇÕES DOS ATLETAS NAS DIVERSAS PROVAS




TAÇA DE PORTUGAL – 13€
REGIONAL LX GRUPOS E SOLOS – 6€
CAMPEONATO NACIONAL SUB-21 LATINAS – 17€

Todas as inscrições devem ser feitas pelo processo normal (secretaria@fpdd.pt), onde solicitamos que
insiram o email (campeonatos@aldd.pt) em conhecimento (CC), para uma melhor gestão e de forma a
conseguirmos ter troféus para todos. Assim sendo, solicitamos que todas as escolas/clubes façam a vossa
inscrição o mais breve possível, no máximo até ao dia 29 de Novembro (segunda-feira).
Na categoria de SOLO iremos ter as provas (Lat1/Lat2/Std1/std2).

PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS


TAÇA DE PORTUGAL e CAMP. NAC. SUB-21
Pagamento à FPDD para o IBAN: PT50 0018 0003 5332 3234 0203 0



REGIONAL LX GRUPOS E SOLOS
Pagamento à ALDD para o IBAN: PT50 0035 0125 0000 5000 0308 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………

INGRESSOS DE ENTRADA
PUBLICO NO GERAL:
10€ (apenas no dia)
ATLETAS REGISTADOS NA FPDD:
5€ (apenas no dia e com vinheta de 2021 que não participem nas provas)
Entradas gratuitas a crianças até aos 6 anos de idade.
Dos 6 aos 12 anos de idade, 50% de desconto.
INGRESSOS DE MESA*
50€ (reservas efetuadas através do nosso site www.aldd.pt)
*Atenção que as reservas de mesa apenas serão validas após o envio do comprovativo de
transferência.
Para uma reserva mais formalizada, por favor use o formulário que está disponível no nosso
site. www.aldd.pt.
OBSERVAÇÕES
Para as reservas de mesa, deverá ser feita a transferência do valor em questão para o IBAN: PT50
0035 0125 0000 5000 0308 4, em nome da ALDD, até ao dia 5 de dezembro de 2021.
De forma a garantir a sua reserva, pedimos que faça o pagamento por transferência bancária. A
mesma só será concluída após o envio do comprovativo de pagamento para o
email campeonatos@aldd.pt, indicando sempre o nome da pessoa e da entidade em que ficará a reserva.
RELEMBRAMOS que a partir das 00h do dia 6 de dezembro, não serão aceites mais reservas
nem transferências para os ingressos de mesa.
Mais informações:
www.aldd.pt
www.facebook.com/aldd1991
campeonatos@aldd.pt

