更新版

Cursos de Dança Kick Boxing

Data, horário e
duração
Destinatários

Curso Básico de Dança Kick Boxing

Curso de Reciclagem para Dança Kick Boxing

25/05/2019 ~ 13/07/2019 18:00 - 19:00
8
8
Todos os Sábados, no total de 8 aulas e 8
horas.

29/05/2019 ~ 17/07/2019 19:00 - 20:00
8
8
Todas as 4as feiras, no total de 8 aulas e 8
horas.

16
Beneficiários a partir dos 16 anos.

20

(
2

Vagas
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)
Taxa (MOP)
Local
Formador(a)

Versão Actualizada
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20 por turma (este curso realiza-se quando o número de
participantes atinge, pelo menos, a metade das vagas
previstas. Existem 2 alunos que repetem o curso e na
lista de suplentes do último curso.)

20 por turma (este curso realiza-se quando o número de
participantes atinge, pelo menos, a metade das vagas
previstas.)

A combinação de movimentos é relativamente
simples, de acordo com o principio de passar de
movimentos mais simples para movimentos complicados.
Esta dança é adequada a principiantes ou àqueles que não
praticam exercícios físicos regularmente.

O curso consiste em
dança aeróbica fitness com articulação de movimentos
de boxe, o que pode melhorar significativamente os
músculos frouxos, a flexibilidade do corpo e aliviar o
stress.

$590.00 -

Beneficiários

27
A. Union Dance Studio
Rua do Almirante Costa Cabral, n.º 27, Edf. Tak Yuen, r/c, Bloco A - Union Dance Studio
A indicar pela Associação de Dança Aeróbica de Macau - Sra. Choi Weng Chi
2019

Período e horário da
inscrição
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As inscrições poderão ser efectuadas por telefone ou pessoalmente
dentro do horário de funcionamento, no período entre 24/04 e 30/04/2019. No caso do número de inscritos exceder o
número de vagas existentes, proceder-se-á a um sorteio. Das listas dos primeiros 50 candidatos contemplados no sorteio
será feito upload no website do SAFP no dia 06/05/2019. Os contemplados no sorteio serão informados por SMS e
deverão dirigir-se à DASFP para pagar as respectivas propinas 06/05 a 09/05/2019.
1.

Condições e regras de
admissão

2.

3.
4.
5.

Local de inscrição e de
pagamento

Forma de pagamento

Informações

Os beneficiários devem trazer consigo o cartão do SASC ou o documento de
identificação.
1
1
(
) No caso dos participantes que se inscrevem em mais de uma turma do mesmo tipo de cursos ao
mesmotempo, a primeira escolha é a da inscrição. Podem participar nas restantes turmas escolhidas, caso nestas
haja vagas (se aplicável).
A lista de suplentes publicada após o sorteio servirá para
o suprimento de eventuais lugares vagos ou para a constituição de nova turma.
A Organização reserva-se o direito de não realizar o curso,
quando se verificar um número insuficiente de inscritos.
Em caso de eventual reclamação, a decisão final é da competência da
Organização.
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9
DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau
200
(
9 30
6
30 ) Para usar o cartão de crédito, as despesas a liquidar não poderão ser inferiores a MOP200,00. Se o pagamento
não for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será considerada sem valor (horário de pagamento: 09:30 às 18:30).
Tel.: 28355200 / 28355201 - (
Website: www.safp.gov.mo

/

Sra. Wong ou Sra. Leong)
E-mail: dasfp@safp.gov.mo
(

Declaração de recolha
de dados pessoais

)
A Organização pode recolher e tratar os dados
pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização duma actividade. A recolha de algumas categorias de
dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão voluntária do titular de dados. Para esclarecimento de dúvidas,
por favor, contacte a Organização.
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Circular n.º 024/DRTSP-DASFP/2019

REF20190412

