
 
 

 

Política de cancelamento 
 

 
 
 

Caso haja alguma necessidade de cancelamento estas são as regras base. 
Se alguma das circunstâncias não está incluída neste regulamento, a 

situação terá de ser avaliada e seguimos a lei portuguesa em vigor, para 
todas as regras de cancelamento ou adiamentos a cumprir. 

 

• Cancelamento por parte do município ou do governo, sem 
nenhuma responsabilidade da organização – 

 É viável uma das seguintes opções; 
 

1. O participante recebe um voucher para utilizar num outro WS 
Dancenema no espaço de 12 meses ou no decorrer da próxima 
edição do Festival Entrelaçados. 

 
2.  Pode ainda transferir a sua inscrição para outro aluno 

enviando a devida inscrição do outro aluno em substituição da 
sua. A organização tem de aprovar o participante da reposição, 
e pode ajudar em comunicação com participantes em lista de 

espera;  
 

 
3. Pode ainda usar o crédito para participar nos outros 

workshops/ espetáculos que o festival oferece. 

 

• Cancelamento por parte da organização ou do formador:  o 
valor pago será reembolsado na totalidade paga por transferência 
bancária. 

 

• Cancelamento por parte do participante (qualquer que seja o 

motivo de natureza profissional ou saúde):  
 

1. O participante pode transferir a sua inscrição já paga para uma outra 

pessoa que se queira inscrever. A organização tem de aprovar o 
participante da reposição, e pode ajudar em comunicação com 
participantes em lista de espera;  

 

2. Quando foi pago o 'preço completo do WS', isto é; o valor na 
totalidade sem descontos ou promoções, o participante pode 

beneficiar das seguintes regras: em caso de cancelamento da sua 
parte até 3 meses antes será devolvido 50% do valor total do 
Workshop, apresentando a declaração médica ou da entidade 

patronal. 



 
 

 

Nota: Caso tenha pago o valor da promoção, o reembolso será 50% do 
valor integral do Workshop. 

 
3. No caso de cancelamentos com menos de 3 meses da realização do 

WS, só é viável a transferência de sua inscrição para outro 
participante. 
 

 

 

 


