
RE.ACT

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

1. A formação RE.ACT II realiza-se nos dias 10 e 11 de Dezembro 2022 (sábado e
domingo) no espaço da Biblioteca de Marvila, das 10:00h às 18:00h, com 1 hora
de pausa para almoço;

2. O espaço da Biblioteca de Marvila tem uma zona de refeições que estará à
disposição dos/das participantes para almoço equipado com micro-ondas e
máquina de café;  a refeição é à responsabilidade de cada formando/a;

3. Cada formação do RE.ACT II tem um número máximo de 12 participantes;
4. A formação é de 2 dias, sendo essencial para o seu bom funcionamento e

usufruto que os/as formandos/as tenham disponibilidade para participar em
ambos os dias;

5. No caso de não haver um número de inscritos mínimo para a realização do
RE.ACT II, a promotora Companhia Cepa Torta, pode decidir cancelar a
formação;

6. No caso de cancelamento do RE.ACT II, os formandos inscritos serão
notificados com 24h de antecedência;

7. Durante as sessões haverá lugar à captação de imagem (fotografia/vídeo) para
fins de arquivo da entidade promotora e de divulgação de futuras edições do
RE.ACT pelo que será solicitado ao/à formando/a que autorize a sua captação;
caso o/a formando/a não autorize, nenhuma imagem sua será
captada/publicada;

8. Inscrições abrem a 23 de Novembro e estão abertas até 8 de Dezembro de
2022;

9. A inscrição deve ser feita através da ficha de inscrição:
a. Teatro e Comunidade - ficha de inscrição
b. Quem conta um conto… - ficha de inscrição

10. A inscrição fica completa com o pagamento da taxa de inscrição: 40€
(quarenta euros), feito por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0545
00058796930 26;

11. Os/as participantes podem cancelar a sua inscrição até 7 de Dezembro de
2022, desde que comuniquem até esta data a sua desistência à entidade
promotora através do email producao@cepatorta.org; neste caso, com direito
à devolução do valor total de inscrição;

12. As desistências comunicadas posteriormente à data referida no ponto
anterior, não terão lugar a devolução do valor de inscrição;

13. Considera-se o email de contacto do/da formando/a, aquele através do qual o
formando/a efectuou a sua inscrição;

14. No caso de não haver lugar ao REACT II todos os participantes serão
ressarcidos na totalidade do valor da sua inscrição.

15. Cada participante terá, no final da formação um certificado de participação,
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Lisboa,  23 de  Novembro de 2022


