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TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2023

Art. 1º

- Objeto -

A Associação Portuguesa de Hip Hop Dance Crews (APHHDC), associação sem fins

lucrativos, com o número de pessoa coletiva 514706007, com sede social na Rua Adriano

Pinto Basto, Centro Comercial Vinova, Loja 23, Vila Nova de Famalicão, é a representante

da organização HIP HOP INTERNATIONAL em território nacional, e promotora de eventos

de caráter competitivo, formativo, artístico e cultural:

a. Portugal Hip Hop Dance Championship – World Hip Hop Dance Championship

Qualifier.

b. World Battles Portugal - World Battles Qualifier.

c. World Moves – Dance Workshops.

Em colaboração com a Federação Portuguesa de Dança Desportiva, acolhe o Campeonato

Nacional de Breaking 2023.

Em colaboração com o Ministério da Educação, acolhe, a competição do Desporto Escolar,

da modalidade de Atividades Rítmicas e Expressivas.

Art. 2º

- Programa -

O Hip Hop International Portugal, irá decorrer entre os dias 31 de março e 2 de abril de

2023, no Complexo Municipal de Ténis da cidade da Maia e de acordo com o seguinte

programa de eventos:

31 de março 01 de abril 02 de abril

Desporto Escolar - ARE

World Moves Dance
Workshops

PHHDC Semifinal:
- Minicrew
- JV Megacrew*
- Adult

World Moves Dance
Workshops

Campeonato Nacional de
Breaking

PHHDC Semifinal:
- Junior
- Varsity
- Megacrew

World Moves Dance
Workshops

Hip Hop All Styles Battle 1x1

Divisão Kids*
Divisão Gold

PHHDC Finais:
- Junior
- Varsity
- Adult
- Minicrew
- JV Megacrew
- Megacrew

Todas as informações relativas a horários ou eventuais alterações ao programa, estarão

atempadamente disponíveis em www.hhi.pt .

*Pressupõe um número mínimo de cinco (5) grupos inscritos para a sua realização. Caso

esse número não seja atingido, as crews inscritas na divisão Kids e JV Megacrew serão

integradas nas competições Junior e Megacrew respetivamente.
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Art. 3º

- Eventos Competitivos -

As competições das divisões inseridas no Portugal Hip Hop Dance Championship

regem-se pelos regulamentos técnicos internacionais da HIP HOP INTERNATIONAL,

estando disponíveis para consulta no sítio www.hhi.pt e www.hiphopinternational.com

(versão em Inglês).

O Campeonato Nacional de Breaking é da responsabilidade da Federação Portuguesa de

Dança Desportiva, qualquer dúvida relativamente ao regulamento, inscrições, ajuizamento

e prémios, estará disponível em https://fpdd.pt/novo/breaking/.

a. Portugal Hip Hop Dance Championship

A organização irá comunicar antecipadamente o número de crews que terão acesso às

finais nacionais, naturalmente, dependentes do número de inscritos em cada uma das

divisões. Esse número nunca será superior a 10 (dez) em cada uma das divisões,

independentemente do número de inscritos.

Os cinco primeiros classificados, em cada uma das divisões, conquistam o apuramento e o

direito de representar Portugal no World Hip Hop Dance Championship 2023, a acontecer

entre 30 julho e 05 de agosto, em Phoenix, EUA.

Divisão Idades Nº de
Elementos

QUALIFICAÇÃO
Campeonato do Mundo

Kids*
Até 10 anos – Nascidos

em 2013, 2014 ou após.
5+ elementos Sem Apuramento

Gold*

A partir dos 30 anos –

Nascidos em 1993 ou

antes.

5+ elementos Sem Apuramento

Minicrew Sem restrições de idade. 3 elementos 1º a 5º Classificados

Junior**
Até 13 anos – Nascidos em

2010, 2011 ou após.

5 a 9

elementos
1º a 5º Classificados

Varsity**

Entre 13 e 18 anos –

Nascidos entre 2005 e

2010.

5 a 9

elementos
1º a 5º Classificados

Adult**

A partir dos 18 anos –

nascidos em 2005 ou

antes.

5 a 9

elementos
1º a 5º Classificados

JV

Megacrew***

Até 18 anos – Nascidos

em 2005, 2006… ou após.

10 a 40

elementos
1º a 5º Classificados
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Megacrew Sem restrições de idade.
10 a 40

elementos
1º a 5º Classificados

*A competição constitui-se como “side championship”, rege-se pelos regulamentos

específicos das “Small Crews” (mini, junior, varsity e adult) e não é elegível para

apuramento internacional. As equipas “Kids” poderão ter um elemento com idade até 13

anos (se compostas até 9 elementos) ou dois (se compostas por 10 ou mais elementos). As

equipas “Gold” poderão ter 2 elementos com idade inferior a 30 anos, se compostas até 9

elementos, ou 4 elementos com idade inferior a 30 anos, se compostas por 10 ou mais

elementos.

**Nas divisões junior, varsity e adult, as equipas poderão ser constituídas com pelo menos

2 elementos com idades inferiores ao seu escalão, mas nunca com idade superior. Os

elementos que completem 13 anos em 2023 são elegíveis para as categorias junior e

varsity, da mesma forma que os elementos que completam 18 anos são elegíveis para as

categorias varsity e adult.

*** Até 30% dos elementos de uma JV Megacrew poderão integrar uma Megacrew.

b. World Battles Portugal – All Styles

Os finalistas da battle, conquistam o apuramento e o direito de representar Portugal no

World Hip Hop dance Championship. O vencedor terá ainda apuramento direto para a final

nacional Red Bull Dance Your Style.

Art. 4º

- Ajuizamento -

As competições do Portugal Hip Hop Dance Championship, serão ajuizadas por um painel

de jurados anunciado antecipadamente pela organização. Será composto por juízes com

Certificação Internacional por parte da Hip Hop International e com vasta experiência nas

competições desta organização em vários países e no World Hip Hop Dance

Championship.

A Battle de Hip Hop All Styles será avaliada por um júri, com reconhecida experiência em

eventos deste género e na comunidade.

Art. 5º

- Inscrições -

As inscrições para todas as competições deverão ser realizadas obrigatoriamente online

através da plataforma própria em www.hhi.pt .

As competições de grupos/crews têm como prazo limite de inscrição o dia 19 de março.
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Competição

Até 5 de Março Após 5 de Março

Portugal Hip Hop Dance Championship:

Junior / Varsity / Adult / JV Megacrew /

Minicrew / Megacrew

30,00€/elemento* 40,00€/elemento*

Divisão Kids e Gold

+ Full Pass

15,00€/elemento

30,00€/elemento*

20,00€/elemento

40,00€/elemento*

Battle Hip Hop All Styles 1 x 1

+ Full Pass

15,00€

30,00€*

20,00€*

40,00€/*

Competição adicional 15,00€ /Competição 25,00€/Competição

*Acesso a todos os eventos competitivos.

Todas as equipas poderão inscrever um crewleader de forma gratuita, ou dois, no caso das

megacrews com 20 ou mais elementos. Caso pretendam acrescentar mais crew leaders /

staff, o mesmo terá o valor correspondente à competição em que a equipa se inscreve.

Não serão efetuadas devoluções de valores respeitantes às inscrições.

Os crew leaders poderão realizar trocas de elementos nos grupos até à acreditação no

evento. Após esse momento, não são permitidas trocas ou alterações nas constituições

dos grupos. Qualquer pedido de alteração de elementos que constituem uma crew

durante a competição, deverá ser dirigido à organização, com a devida fundamentação,

carecendo do parecer do respetivo diretor técnico de prova, conforme regulamento

específico da mesma.

Ao realizarem a inscrição no evento, todos os participantes e/ou os seus responsáveis,

assumem a responsabilidade, de possuírem robustez física, psíquica e mental para a

prática de atividade física e desportiva.

Todos os participantes deverão estar abrangidos por um seguro para a prática desportiva

ou similar – sendo da responsabilidade de cada participante e/ou responsável, garantir o

cumprimento desta determinação.

Da mesma forma, ao realizarem a inscrição no evento, todos os participantes e/ou os seus

responsáveis, concedem à organização, direitos de utilização das suas imagens (fotografia

e/ou vídeo), recolhidas ao longo do evento, para efeitos de: comunicação, divulgação,

promoção e comercialização.

Art. 6º
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Prémios / Troféus

A Hip Hop International Portugal irá atribuir troféus e/ou medalhas e/ou prémios

monetários aos primeiros classificados da cada uma das competições.

Os cinco primeiros classificados de cada uma das divisões, junior, varsity, adult, minicrew,

jvmegacrew e megacrew conquistarão automaticamente o direito a representar Portugal

no “World Hip Hop Dance Championship”, a realizar em Phoenix, Ar., Estados Unidos entre

30 de julho e 5 de agosto de 2023. A Hip Hop International Portugal, compromete-se ainda

a colaborar com todos os grupos e atletas apurados para as finais mundiais, prestando

todo o apoio logístico, ao nível das inscrições, viagens e estadia.

Divisão /

Competição
Prémios Prize Money

Kids Troféus e/ou medalhas para os 3
primeiros classificados Não aplicável.

Mini Crew
Troféus e/ou Medalhas para os 3

primeiros classificados 1º Classificado – 300,00€*

Júnior
Troféus e/ou Medalhas para os 3

primeiros classificados 1º Classificado – 700,00€*

Varsity Troféus e/ou Medalhas para os 3
primeiros classificados 1º Classificado – 700,00€*

Adulto Troféus e/ou Medalhas para os 3
primeiros classificados 1º Classificado – 700,00€*

JV Megacrew
Troféus e/ou medalhas para os 3

primeiros classificados
1º Classificado – 1.500,00€*

Megacrew Troféus e/ou medalhas para os 3
primeiros classificados 1º Classificado – 2.000,00€*

Battle Hip Hop All
Styles 1x1

Troféus e/ou medalhas para os 2
primeiros classificados

1º Classificado – 200,00€
2º Classificado – 100,00€

*Os prémios monetários nas divisões Junior, Varsity, Adult, Minicrew, JV Megacrew e

Megacrew têm como propósito único e exclusivo a sua inscrição no campeonato do

mundo.

Art. 7º

- Acesso Público -

O evento será aberto ao público em geral, sendo que todos os interessados devem ser

possuidores de ingresso. Os mesmos estão disponíveis em venda antecipada, sendo

sempre necessário a sua apresentação e troca por uma pulseira correspondente. As

crianças com idades inferiores a 10 anos beneficiam de um desconto de 50% no valor do

ingresso. As crianças de colo (até 3 anos), têm entrada gratuita.

Art. 8º
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- Acidentes e lesões -

A organização irá garantir a assistência e prestação de cuidados de primeiros socorros a

todos os participantes durante as competições e eventos. Contudo, a organização não se

responsabiliza pelo tratamento, ou cuidados médicos pós-competição. Da mesma forma, a

organização não se responsabiliza por qualquer lesão ou acidente ocorrido com os

participantes ou assistência, antes, durante ou após os eventos.

Art. 9º

- Plano de Contingência -

Face às regras e medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde pública, em vigência na

altura do evento, a organização irá implementar um plano de contingência de acordo com

as mesmas, em conformidade com as orientações da Direção Geral de Saúde. Da mesma

forma a organização, através dos seus canais de comunicação, informará todos os

participantes e público geral sobre a possível necessidade de implementação de regras ou

constrangimentos ao normal funcionamento do evento.

Art. 9º

- Reclamações -

Qualquer reclamação, relativamente às competições, workshops, organização ou a

qualquer acontecimento ocorrido durante os eventos HIP HOP INTERNATIONAL –

Portugal, deverá ser dirigida à organização do evento, por escrito, para o email

hhiportugal@gmail.com, num prazo máximo de 48 horas, após o final do evento.

Sob a decisão da direção da organização não caberá qualquer tipo de recurso.

Art. 10º

- Casos omissos -

Todos os casos omissos neste documento, serão resolvidos pela Hip Hop International –

Portugal, ou em última instância pela Hip Hop International - 8033 Sunset Boulevard, #920,

Los Angeles, California 90046.

Maia, 2 de janeiro de 2023.
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