CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE ESCOLA ANO 2020
1 - Para a inscrição de uma escola na Associação de Santarém são necessários os seguintes itens:
Estar constituída como Associação com estatutos próprios ou estar agregada a uma coletividade que detenha estes
pressupostos.
Ter número de contribuinte fiscal (obrigatório o envio de cópia digitalizada para a ADDS)
Preencher a ficha de inscrição de sócios da Associação e enviar para a ADDS
Pagar uma Joia de inscrição de 50,00 € (enviar comprovativo)
Pagar uma quota mensal de 7,50 €
Preencher no Site http://www.addsantarem.pt no Icon Escolas/Membros toda a informação pedida ou enviar essa
mesma informação por mail que nós publicamos
2- Para a inscrição de uma escola na FPDD são necessários os seguintes itens :
Todas as Escolas que pretendam entrar em competição e serem sócios efetivos da FPDD, do Distrito de Santarém
têm 2 opções:
Não estarem inscritos na ADDS (escolas independentes) :( não podem competir em regionais e não podem usufruir
de qualquer regalia desta associação distrital)
Pagamento de joia de inscrição de 600.00€ á FPDD
Pagamento de quota anual de 200.00€ á FPDD
Atenção a inscrição de uma Escola pela primeira vez obriga ao pagamento da joia e da quotização: 800.00€ á FPDD
Estarem inscritos na ADDS:
Pagamento de joia de inscrição de 50.00€ á FPDD
Pagamento de quota anual de 30.00€ á FPDD
Atenção a inscrição de uma Escola pela primeira vez obriga ao pagamento da joia e da quotização: 80.00€ á FPDD
3-Atletas
FPDD
Para a Federação de Atletas, todo o processo passa pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva.
Como tal devem consultar as condições e regulamentos no site da Federação Portuguesa de Dança Desportiva,
www.fpdd.pt.
O ideal é que sempre que qualquer escola tenha Atletas a treinar devem desde logo fazer o pedido de federação do
mesmo.
Este processo é grátis e para o efetuar deve preencher o modelo 1 da FPDD que se encontra disponível no site
indicado.
Para a inscrição dos mesmos na Federação para entrada em competição, é necessário preencher o impresso modelo
2 que se encontra disponível no mesmo site.
Aqui sim têm que fazer o pagamento anual do seguro desportivo, apresentar atestado médico, fazer che gar à
Federação uma fotografia tipo passe digitalizada para impressão na Caderneta e pagar a caderneta.
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https://www.fpdd.pt/conteudos/files/Esclarecimentos_ -_poca_2017.pdf
ADDS
Atletas federados na FPDD (modelo1) que não competem não pagam qualquer quota á ADDS e como tal não podem
fazer uso de qualquer regalia concedida pela mesma não podendo entrar em competição.
Estes atletas devem estar cobertos por um seguro próprio da organização da qual fazem parte.
Após Federados os atletas para entrarem em competição, s erão todos os Atletas inscritos como ta l, por uma Escola
na FPDD segundo as condições exigidas pela mesma e que tenham preenchido o modelo 2 com respetivo pagamento
do seguro desportivo independente se participam ou não em campeonatos Internacionais, Nacionais, Reg ionais ou
outros (em situação de desvinculação de um atleta, deverão informar de imediato a ADDS afim de não vos seja
cobrado o valor de quota mensal).
O custo de inscrição de um atleta para competição na FPDD é de 21.00€ que inclui seguro desportivo, caderneta e
cartão de identificação ou selo anual (os atletas para entrarem em competição deverão ser inscritos 21 dias antes da
primeira competição, após esta data o valor sofre um agravamento). Todos os documentos exigidos pela FPDD e
enviados á mesma deverão ser remetidos também para a ADDS passando o atleta a estar inscrito automaticamente
na ADDS.
Cada Atleta Federado, inscrito para competição pela escola, não terá joia de inscrição na ADDS passando a pagar
unicamente uma quota mensal de 1,25 € á ADDS a partir dessa data
4-DELEGADOS
Todas as Escolas têm obrigatoriamente de inscrever um ou mais delegados na FPDD
O valor por cada delegado com direito a seguro desportivo cartão de identificação ou selo anual é de 6,50€
5-INSCRIÇÕES PARA COMPETIÇÃO
Competições Nacionais
Inscrição para competição até ás 23.59h da segunda feira anterior a uma competição é de 10.00 € a 12.00€ por par
dependendo do tipo de competição. Ultrapassando esta obrigatoriedade o valor sofre agravamento. Por favor
consulte
http://www.fpdd.pt/conteudos/files/_RegulamentoInscries2016.pdf
Inscrições para competição All Girls na FPDD até ás 23.59h da segunda feira anterior a uma competição será de
4.00€ por Atleta
Competições Regionais
Inscrição para competição até ás 23.59h da segunda feira anterior a uma competição é de 4.00 € por par
Inscrições para competição All Girls até ás 23.59h da segunda feira anterior a uma competição será d e 2.00€ por
Atleta

(Documento informativo não contratual pretendendo com o mesmo concentrar a informação mínima necessária segundo o seu
titulo estando o mesmo sujeito a alterações sem aviso prévio)
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