“4º RF Vagos Open” 2020

Ex.mos Srs.
Nos próximos dias 18 e 19 de Abril de 2020, a escola Ritmo das Formas levará a cabo a 4.ª edição
do “RF Vagos Open” na qual serão disputadas a 2ª Jornada da Taça de Portugal Standard & Latinas;
o WDSF International Open Latin & Standard Adult; o WDSF Rising Stars Latin & Standard; o WDSF
Youth Open Latin & Standard; o WDSF Junior 2 Open Latin & Standard; o WDSF Senior 3 Standard;
o WDSF Senior 4 Standard; o 2º Circuito All Girls & Solos e o 1º Circuito Norte 2020.
A essência do “RF Vagos Open” assenta na promoção e divulgação da Dança Desportiva a nível
nacional e internacional, desenvolvendo um trabalho que pretendemos sério e dignificante,
procurando cada vez mais demonstrar o sucesso que esta modalidade desportiva tem vindo atingir
ao longo dos últimos anos.
O evento decorrerá no Pavilhão Desportivo do Colégio Nossa Senhora da Apresentação, em
Calvão, que detém uma localização geográfica privilegiada e facilitadora para todos os que se
deslocam das mais variadas regiões do país. Pretende-se, assim, fomentar a dança desportiva e
incentivar os atletas à participação em provas de cariz nacional e internacional.
Por este motivo gostaríamos de contar com a máxima adesão dos dançarinos de todas as escolas
do país, treinadores e delegados de escola.
Para podermos receber todas as escolas de forma organizada, agradecemos que nos enviem o
nome do vosso delegado e treinador de escola até ao dia 13/04/2020 para o seguinte email:
info@rfvagosopen.com
Solicitamos o favor de todas as escolas se fazerem acompanhar da respetiva bandeira para o desfile
de escolas a realizar no sábado dia 18/04/2020.
Será para nós uma honra podermos contar com a vossa presença neste evento nacional e
internacional de Dança Desportiva, contribuindo em conjunto para mais uma grande festa da Dança!
Bem Haja,
André Vieira
Presidente Ritmo das Formas

RESERVAS MESA / BANCADA
Preçário
Sábado, 18 de abril, 2020
Mesas - € 60.00 com direito a 4 entradas
Bancadas - € 10.00 por pessoa
Crianças até 6 anos - Gratuito (só acesso a bancada).
Crianças dos 6 aos 12 anos - 5,00€ (só acesso a bancada).
Atletas Federados - 5.00€ (mediante apresentação da caderneta ou cartão de atleta válido para a
época 2020. Só acesso a bancada).
Domingo, 19 de abril, 2020
Mesas - € 60.00 com direito a 4 entradas
Bancadas - € 10.00 por pessoa
Crianças até 6 anos - Gratuito (só acesso a bancada).
Crianças dos 6 aos 12 anos - 5.00€ (só acesso a bancada).
Atletas Federados - 5,00€ (mediante apresentação da caderneta ou cartão de atleta válido para a
época 2020. Só acesso a bancada).
Sábado & Domingo - 18 & 19 de abril, 2020 (2 dias)
Mesas - € 110.00 com direito a 4 entradas
Bancadas- € 17.50
Crianças até 6 anos - Gratuito (só acesso a bancada).
Crianças dos 6 aos 12 anos - 8.00€ (só acesso a bancada).
Atletas Federados - 8,00€ (mediante apresentação da caderneta ou cartão de atleta válido para a
época 2020. Só acesso a bancada)..
As reservas de mesa e bancada têm tarifas especiais, se forem efetuadas até dia 6 de Abril
2020, mediante envio do comprovativo de pagamento para o email info@rfvagosopen.com,
indicando o primeiro e último nome da reserva e a identificação da escola.
Após esta data todas as reservas têm um acréscimo de 2,50€ por pessoa.
Estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos via email info@rfvagosopen.com
O pagamento das reservas de mesa e bancada deve ser efetuado através do seguinte NIB:
Banco Santander Totta
PT 50 0018 2114 0364 7305 0209 8
Ritmo das Formas – Club Dança

Hotéis
Informação geral

A Organização tem protocolos com diferentes Unidades Hoteleiras que
disponibilizaram tarifas especiais destinadas ao "4 RF Vagos Open" 2020.
Informamos também que a Organização do "4 RF Vagos Open" 2020 só garante
os transferes dos atletas e acompanhantes que efetuarem as reservas através da
Organização.
Poderá efetuar a sua reserva de hotel mediante o envio de email
para info@rfvagosopen.com, indicando o primeiro e último nome da reserva.
Após a confirmação da disponibilidade dos hotéis pela organização do evento, a
reserva só será validada após o envio do comprovativo de pagamento.
Podem consultar os hotéis e tarifas disponíveis através do site:
www.rfvagosopen.com

A organização,
Ritmo das Formas - Club Dança

