Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão- CNDDS

Programa de benefícios aos filiados CNDDS

Neste ano que se inicia, propomos algumas mudanças e melhorias em nossa
organização e contamos com a sua ajuda.
A primeira e bem significativa será a Reorganização de nosso site, com mais
informações para quem não conhece a Dança Esportiva (posts, locais de ensino,
bailes, cursos, workshops, etc. e mais conteúdo para os filiados (atas, documentos,
acesso aos vídeos de cursos e divulgação de seus trabalhos.
Para tanto, estabelecemos alguns benefícios, que estarão disponíveis a partir
de 01 de fevereiro de 2017, aos filiados que aderirem à proposta1:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Os filiados terão seus nomes disponibilizados em nosso site, para que se
conheça quem faz parte de nossa organização.
Professores e técnicos terão publicados seus nomes e locais onde lecionam.
Escolas de Dança filiadas terão seu contato publicado.
Escolas de Dança, Professores, e Filiados que organizam eventos de Dança
Esportiva (cursos, workshops, bailes) terão a agenda divulgada.
Quem apresenta coreografias de Dança Esportiva terá divulgado o evento,
fotos e/ou vídeos de sua apresentação2.
E para "alimentar" o site com este conteúdo, contamos com a colaboração de

vocês.
 Vocês
devem
encaminhar
todos
os
dados
para cndds.inscricoes@gmail.com (Leia
sobre
quais
informações
encaminhar)3.
 Processaremos essas informações na 1ª(primeira) quarta-feira de cada mês
onde serão publicadas ou programadas ao longo do mês. Portanto, vocês
devem se organizar para nos enviar com antecedência seus eventos.
 Se seu evento já aconteceu e não houve tempo para mandar no prazo, não se
preocupe. Encaminhe-nos para publicarmos sua participação, assim como a
foto, vídeo ou link para álbuns, quando houver.
1

O Programa de Benefícios é uma proposta optativa. Todos os filiados tem acesso, mas escolhem se
querem participar ou não. Para aderir ao programa, acesse: https://goo.gl/forms/PwEl12ZGmLjlqoBV2
2
Será divulgada uma (1) foto e um (1) vídeo no post publicado, por causa do espaço de armazenamento
do site mais (+) link para álbum de fotos no Facebook ou playlist no Youtube se houver, para quem
visitar o site poder acessar mais mídias do evento.
3
Professores, Técnicos, Escolas de Dança: Foto do perfil ou logo da escola com boa resolução (.jpg ou
.png) e Contato (telefone, e-mail, ou site- onde o interessado pode lhe encontrar mais fácil).
Eventos: Nome do Evento, Local, Data, Horário, Valores, Contato para informações e uma Foto de
divulgação. Pode também ter um link de evento no Facebook.
Apresentações: Se acontecerá: Nome do Evento, Local, Data, Horário, Valores, Contato para
informações e uma Foto de divulgação. Pode também ter um link de evento no Facebook.
Apresentações: Se já aconteceu: Nome do Evento, Local e Data, 1 foto e 1 vídeo (ou o que você tiver) e
link para álbuns no Facebook ou playlist no Youtube.
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Importante:
1. Para usufruir desses benefícios, você deve estar em dia com sua filiação. Nada
mais justo com quem paga a anuidade, não é?
2. O prazo para a renovação da filiação vai até o dia 31 de março de cada ano.
Dentro deste prazo, você terá este benefício concedido.
3. Após este período, não será possível publicar seus eventos, lhe promover (se
acaso for técnico, professor ou escola de dança) ou manter seu nome na lista
de filiados ativos. Você terá o benefício ativo novamente a partir da
comprovação4 do pagamento da renovação da filiação do ano vigente.
4. Todas as informações devem estar relacionadas à prática da Dança Esportiva
no Brasil, tendo o CNDDS como órgão regulador. Promoção de Cursos e
Workshops não reconhecidos ou não autorizados pelo CNDDS não serão
divulgados em seu site.
5. Atente-se para as informações que enviar (datas, horário, local, valores, e-mail,
formulários de inscrição, links, etc.). Publicaremos o que nos for enviado e não
nos responsabilizamos por erros de envio.
6. Se você ainda não é um Filiado CNDDS, é só se cadastrar no site
http://www.cndds.org.br/categoria/atletas/primeira_filiacao/.
Quando
seu
pagamento for efetivado, seus benefícios serão ativados.

Neste ano de 2017 queremos por em prática algumas ações já propostas e
contamos com você.
Vamos juntos fazer a Dança Esportiva Brasileira chegar mais longe!
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A filiação é Comprovada quando o dinheiro depositado encontra-se disponível em conta.
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