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31 a EDIÇÃO  
 

REGULAMENTO E DESENROLAR 2019 
14-19 anos 

 
ARTIGO 1 
 
DESENROLAR DO CONCURSO  

▪ Seixta-feira 12 de Julho 2019 : Acolhimento dos candidatos, Master Class, repetições 
▪ Sábado 13 de julho de 2019: Master Class, Meia-final 
▪ Domingo 14 de julho de 2019: Final, Gala, Cerimónia de Entrega dos Prémios  

 
▪ Lugar do acolhimento dos candidatos: STANLOWA - 250 rue du Faubourg St Honoré - 75008 

Paris 
▪ Lugar da meia-finale e da final : Théâtre de la SALLE PLEYEL -  

252 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 
▪ Lugar das Masters Class : Théâtre de la SALLE PLEYEL et INSTITUT STANLOWA - 

            129 Boulevard Hausmann - 75008 Paris (10 minutos a pé do teatro) 
 

Comité de organização reserva-se o direito de alterar o desenrolar do concurso. 
  

ARTIGO 2 
 
CATEGORIAS 
O concurso está aberto aos alunos de sexo feminino e masculino de todas as nacionalidades de 14 à 
19 anos, que não tem atingido 20 anos o primeiro dia do concurso. 
 
O concurso é reservado aos alunos de Escolas privados ou de Estado que deseja preparar-se 
à uma futura carreira profissional. 
 
ESPOIR/ESPERANÇA : candidatos de 14 e 15 anos que não têm atingido 16 anos o primeiro dia do 
concurso. 
SUPERIEUR/SUPERIOR : candidatos de 16 et 17 anos que não têm atingido 18 anos o primeiro dia 
do concurso. 
PRE-PROFESSIONNEL/PRE-PROFESIONAL : candidatos de 18 et 19 anos que não têm atingido 20 
anos o primeiro dia do concurso. 
 
Derrogações de dispensa de idade podem ser atribuídas após exame do processo pelo Comité do 
Concurso. 
 

ARTIGO 3 
 
VARIAÇÃO  
Categoria : Espoir 
 
Rapariga :  

▪ uma variação livre com sapatilhas de ponta duma duração máxima de 2mn ou uma variação 
do repertório com sapatilhas de ponta. (Em acordo com a lista: Artigo 14) 

▪ uma variação livre contemporânea duma duração de 3mn máximo com sapatilhas de ponta ou 
com sapatilhas. 

 
 
 

http://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/VARIA%C3%87%C3%83O
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Rapaz : 

▪ uma variação livre duma duração máxima de 2mn ou uma variação do repertório. (Em acordo 
com a lista: Artigo 14) 

▪ uma variação livre contemporânea duma duração de 3mn máxima. 
 
Categorias : Supérieur et Pré- professionnel 
 
Rapariga :  

▪ uma variação do repertório com sapatilhas de ponta (Em acordo com a lista: Artigo 14) 
▪ uma variação livre contemporânea duma duração de 3mn máximo com sapatilhas de ponta ou 

com sapatilhas. 
 
Rapaz : 

▪ uma variação do repertório. (Em acordo com a lista: Artigo 14) 
▪ uma variação livre contemporânea duma duração de 3mn máxima. 

 
VARIAÇÃO  MEIA- FINAL  
Sábado 13 de julho de 2019 
ESPOIR :   
Uma variação livre ou uma variação do repertório clássico (Artigo 3) 
SUPERIEUR : 
uma variação do repertório clássico (Artigo 3) 
PRE-PROFESSIONNEL :  
uma variação do repertório clássico (Artigo 3) 

 
VARIAÇÃO  FINAL  
Domingo 14 de julho de 2019 
ESPOIR :  
1a variação : Uma variação livre contemporânea (Artigo 3) 
2da variação :a variação da meia final 

 
SUPERIEUR : 
1a variação : Uma variação livre contemporânea (Artigo 3) 
2da variação :a variação da meia final 

 
PRÉ-PROFESSIONNEL : 
1a variação : Uma variação livre contemporânea (Artigo 3) 
2da variação :a variação da meia final 
 

ORDEM DE PASSAGEM 
A ordem de passagem faz-se por ordem alfabética, a primeira carta tirada ao destino. Só o professor 
poderá acompanhar o seu candidato nos bastidors e para as repetições sobre cena. 
 

ARTIGO 4 
 
INSCRIÇÕES SELECÇÃO VÍDEO ELIMINATÓRIA 
Para inscrever-se ao concurso e participar à a seleção vídeo eliminatória, os candidatos devem pagar 
as despesas de inscrição de 45€ (Quarenta e cinco euros) não reembolsáveis. Inscrição unicamente 
por cartão de crédito e envio da vídeo em linha sobre o sítio: http://www.chausson-or.com o mais 
tardar o 30 de abril de 2019. 
 
A inscrição ao concurso implica a aceitação total do regulamento. 
 
Cada candidato deve inscrever-se sobre o síte Internet do concurso do Chausson d’Or e apresentar 
um arquivo vídeo (só um candidato por arquivo vídeo) que mostra o seu trabalho em dança clássica. 
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Uma variação clássica em estúdio ou sobre cena (do ano corrente) duma duração máxima de 2mn30. 
A variação apresentada sobre a vídeo não deve ser obrigatoriamente a escolhida para o concurso. Só 
os arquivos vídeos são aceites. Se não chegar à̀ fazer o download dum arquivo vídeo, contactar à 
info@chausson-or.com 
 
O nome completo do candidato deve ser incluído no nome do arquivo de vídeo. A avaliação pelo júri é 
feita de forma anônima, o nome do candidato não deve aparecer no próprio vídeo. As qualidades da 
imagem e do som devem ser verificadas antes do download. Nenhuma voz de professor deve ser 
ouvida. 
 
Roupa a respeitar  para os vídeos em estúdio: 
Um maiô de balé (leotard) claro sem saia, meia-calça rosa, sapatilhas de ponta para as raparigas, um 
maiô de balé branco (leotard), meia-calça cinza para os rapaz e sapatilhas cinzas. 
 

RESULTADOS DAS SELEÇÕES DE VÍDEO 
Os resultados serão enviados por e-mail ao mais tarde dia 6 de maio de 2019.  
Os candidatos selecionados participarão na sequência concurso a seguir. 
As decisões do júri das seleções vídeos eliminatórias são irrevogáveis. 
 

INSCRIÇÕES MEIA FINAL E FINAL 
Os candidatos selecionados para o vídeo de eliminação terão que pagar a taxa de inscrição de 95 € 
(noventa e cinco euros) não reembolsável. Este valor deve ser pago por cartão de crédito até o 20 
de maio. Um link será enviado por e-mail até 6 de maio de 2019 para proceder ao registro. 
 

CONVOCAÇÕES 
Os candidatos selecionados receberão uma convocação por e-mail até 1 de junho de 2019. Se você 
não receber a convocação, entre em contato conosco pelo e-mail: info@chausson-or.com 
 

MÚSICA 

Música das Variações Meia final e Final 
Um link para baixar a música da variação será enviado na convocação. 
Só os arquivos WAVE e MP3 de alta qualidade são permitidos. 
 
Os arquivos de música devem ser enviados até o 15 de junho de 2019. Nenhuma outra música será 
aceita depois desta data. 
Um arquivo para a variação do repertório e um arquivo para a variação contemporânea enviada 
separadamente. 
Os arquivos de música devem ser nomeados antes de serem enviados para o site. 
Categoria, sobrenome, nome, idade, nome da variação. 
 
Os arquivos não compatíveis não serão aceitos. 
 

ESCOLHA DAS VARIAÇÕES 
Como explicado na inscrição da seleção de vídeo, o arquivo de vídeo não é necessariamente a 
escolha para a semifinal e final. A escolha final das variações deve ser enviada até 15 de junho de 
2019 com o arquivo de música. 
Em caso de não cumprimento dos prazos acima, a participação no concurso será recusada. 
 

ARTIGO 5 
 
FATO MEIA FINAL e FINAL 
Para a meia final e a final, todos os candidatos terão que se apresentar em traje para todas as 
variações. 
 
 
 
 
 

mailto:info@chausson-or.com
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ARTIGO 6 
 
BILHETEIRA  

• O acesso ao Teatro será gratuito para os candidatos. Um cartão com o nome deles  será 
dado no local de recepção na sexta-feira, 12 de julho de 2019.  

• O candidato poderá beneficiar do seu cartão, um lugar à taxa preferencial de 20 euros para o 
sábado 13 e um lugar à taxa preferencial de 20 euros para domingo, 14 de julho de 2019. 
Para a compra destes bilhetes, um link será enviado pelo correio electrónico no 1° de junho 
de 2019 data da abertura da bilheteria.  
Os bilhetes serão entregues no local de recepção dos candidatos na sexta-feira, 12 de julho 
de 2019. 

• Prazo para a venda desses bilhetes preferenciais até o 1º de julho de 2019. Esses bilhetes 
não serão vendidos durante o curso do concurso. 

• Um passe nominativo para o sábado 13 e domingo 14 de julho de 2019 será concedido ao 
professor que apresenta um ou mais candidatos selecionados para a competição seguinte. 
Será dado no local de recepção na sexta-feira, 12 de julho de 2019. 

 
Será impossível viajar sem um crachá, bilhete ou passe. 
Qualquer perda ou esquecimento destes passe não será substituído. 
 

O concurso está aberto ao público. 
Os bilhetes serão comprados diretamente online no site do Teatro da Salle Pleyel, por telefone ou no 
local no dia do concurso. Os preços e a data de venda dos ingressos serão comunicados 
posteriormente. 

 

ARTIGO 7 
 
MASTER CLASS 
Durante o desenrolar do concurso, Master Classes serão organizadas nos 3 dias para todos os 
candidatos. 

 
Os horários e os preços da Masters Class serão enviados por e-mail com a convocação até 1° de 
junho de 2019, um link permitirá que você se registre diretamente no site. 
 
As Masters Class serão ministradas por professores e diretores de companhias de renome 
internacional. Eles não são obrigatórios, mas incentivamos os candidatos a participar e se beneficiar 
plenamente. A participação de uma ou mais Master Class não afetará a pontuação de um candidato. 
É melhor registrar-se on-line para reservar seu lugar. 
 
O comitê organizador reserva-se o direito de modificar o horário da Master Class. 
 

ARTIGO 8 
 
PREÇOS, BOLSAS, ESTÁGIOS 
 

GRAND PRIX DU CHAUSSON D’OR   5 000 euros 

 

PRÊMIO JANINE STANLOWA    3 000 euros 

PRÊMIO ARTÍSTICO      2 000 euros 

PRÊMIO INTERPRETACAO      2 000 euros 

 

CATEGORIA PRE PROFESSIONNEL  18-19 anos 

CHAUSSON D’OR  1 500 euros 

CHAUSSON D’ARGENT 1 000 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    700 euros 
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CATEGORIA SUPERIEUR    16-17 anos 

CHAUSSON D’OR  1 000 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    700 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    500 euros 

 

CATEGORIA ESPOIR    14-15 anos 

CHAUSSON D’OR     700 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    500 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    300 euros 

 
A lista de prêmios, bolsas de estudo, ofertas de estágio e audicoes privadas serão transmitida 
mais tarde ... 

 
Bolsas de estudo 
Este preço corresponde a um ano de educação gratuita numa das nossas escolas parceiras. 
 
Bolsas de Aprendizagem 
Este prêmio, reservado para vencedores entre 17 e 19 anos, consiste em um estágio de um ano 
numa da nossas companhias parceiras. 
 
O concurso Chausson d'Or reserva-se o direito de não atribuir todos os prêmios. 
Os prêmios serão concedidos no palco pelo júri, os candidatos terão que se apresentar em traje. 
 

RESULTADOS 
▪ Para chegar à final, os resultados serão online e postados no final da semifinal. 
▪ Os resultados da final estarão online no final do concurso. 

 

NOTAÇÕES 
As notas são concedidas com base em 20 pontos para o artístico e 20 pontos para a técnica. 
 
Eliminatoires : O júri procederá à avaliação técnica e artística dos candidatos. A classificação  será 
baseado nas notas. Os candidatos que não obtiveram pontos suficientes não serão selecionados 
para a final. 
 
Final : O júri procederá novamente à avaliação técnica e artística dos candidatos. A classificação  
finalista será obtido adicionando os pontos do playoff e do final 
 

JÚRI 
O júri do concurso do Chausson d'Or será composto por personalidades do mundo da dança. 
 

ARTIGO 9 
 
SCENA/ PALCO 
As dimensões do palco da Salle Pleyel são as seguintes: 

Largura 18m, profundidade 12m, inclinação 0% 
              
As competições programadas no palco acontecerão em segundo plano de um ciclo colorido. 
 

ARTIGO 10 
 

VOCAÇÃO DO CONCURSO DO CHAUSSON D’OR 
O concurso está aberto a jovens de 14 a 19 anos de formação clássica. Permite-lhes actuar numa 
bela cena parisiense e confrontar estudantes de todas as nacionalidades. 
Meias-finais, Finais, Master Class, reuniões com o júri, show, encerramento de gala na cidade da luz, 
alto local de dança. 
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Uma atmosfera amigável onde a dança permanece no centro de todas as paixões. 
O concurso distingue-se pelo seu clima quente e organização rigorosa. 
 
Oferece a estes jovens talentos de todo o mundo a oportunidade de serem vistos por um júri 
composto por personalidades do mundo da dança e poderem integrar grandes escolas ou 
companhias internacionais. 
 
Cada um dos candidatos de todo o mundo, vai dar o melhor de si mesmo, na esperança de ganhar 
uma bolsa de estudos ou de aprendizagem que abrirá o caminho para uma carreira profissional da 
dança. 
 
Os preços concedidos permitem igualmente a aposta em luz dos laureados. 
 

ARTIGO 11 

 
ALOJAMENTO 
Os candidatos são responsáveis por suas despesas de viagem e de alojamento. 
 

ARTIGO 12 

 
FOTOGRAFIAS, TENDO IMAGENS, GRAVAÇÕES VISUAIS OU AUDIOVISUAIS E SUAS 
BROADCASTS 
O Concurso Chausson d'Or reserva-se o direito de fazer gravações de fotos e vídeos a qualquer 
momento durante o Período do Concurso. Isso inclui Masters Class, ensaios de estúdio e palco, e 
todas as atividades em lugares freqüentados por candidatos. 
 
Ao registrar pais e candidatos, dê sua permissão expressa para usar essas fotos e vídeos para fins 
promocionais do Chausson d’Or (reprodução, transmissão, distribuição, transmissão, vídeos, mídias 
sociais, pôsteres, sites on-line).  
 
Todas as fotografias, tiros, gravações visuais ou audiovisuais da performance dos candidatos das 
variações, bem como todas as performances dos candidatos, qualquer que seja o meio usado para 
fazer estas gravações, são propriedade exclusiva do Concurso Chausson d'Or. 
 
Candidatos e pais atribuem os direitos descritos neste artigo ao Concurso Chausson d'Or, de forma 
definitiva e irrevogável, sem qualquer limite de tempo e lugar, e renunciam a qualquer reclamação, 
pagamento, compensação, reembolso de despesas ou outros indenização de qualquer espécie com 
relação ao Concurso Chausson d'Or ou terceiros das gravações acima mencionadas, em relação aos 
direitos assim cedidos ao Concurso Chausson d'Or. 
 
Candidatos e pais concordam, em particular, que os patrocinadores do Chausson d’Or que financiam 
prêmios concedidos a finalistas e vencedores podem usar todas ou parte dessas gravações em suas 
campanhas publicitárias. 
 
Só o comitê executivo do Concurso Chausson d'Or decide sobre contratos com canais de televisão 
ou com particulares. 
 
Nenhuma gravação visual ou audiovisual de tais variações e performances dos candidatos pode ser 
feita sem o consentimento por escrito do Comitê do Concurso. 
 

ARTIGO 13  

 

CORPO DE DECISÃO 
Só o concurso Chausson d'Or tem o direito de decidir sobre uma possível derrogação às regras do 
concurso. 
As decisões do júri do concurso relativamente à meiafinal e final e a atribuição dos prémios são finais 
e sem recurso. Um membro do júri não tem permissão para julgar um candidato com quem ele tenha 
trabalhado diretamente ou um candidato de uma escola à qual ele esteja vinculado. 
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RESPONSABILIDADES 
A comissão organizadora não assume qualquer responsabilidade por qualquer lesão corporal ou 
dano material causado a qualquer pessoa ou sofrido por ela, tanto durante os testes como nos 
movimentos organizados pelo concurso. Os candidatos devem garantir-se contra acidentes, doenças 
e roubo. 
Um candidato que entrar na competição com uma deficiência ou lesão que não lhe permita participar 
não será coberto pela comissão organizadora. 

 
SEGURANÇA 
Para respeitar os padrões de segurança do teatro, agradecemos antecipadamente aos candidatos, 
professores e pais por trazerem seus cratões, ingressos ou 
passar. 

 
REEMBOLSO 
Os reembolsos serão emitidos só em caso de lesão do candidato registrado após dedução de 40 
euros de custos administrativos. O comitê do concurso de Chausson d'Or deve ser informado pelo 
menos uma semana antes do início da competição por e-mail: info@chausson-or.com acompanhado 
de um atestado médico. 
 

ARTIGO 14  
 
LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 14-15 
Feminino 

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia - All variations  

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variation Act I, Cupid variation Act II, Kitri variation from Pas de deux Act 

III  

▪ Fairy Doll 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation  

▪ Giselle - Variation of the Peasant from Pas de deux Act I  

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III, Lilac Fairy variation Act I  

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques  

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de Trois Act I  

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de Trois  

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 14-15 
Masculino 

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia – Frantz variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote - Basil Pas de Deux variation Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

mailto:info@chausson-or.com
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▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I 

▪ Les Sylphides - Variation of the poet 

▪ Paquita - Pas de Trois variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 16-17 
Feminino 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variations Act I, The queen of the dryads variations, Dulcinea variation 

Act II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle – Giselle Variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadère - the 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty - the Lilac Fairy variation Act I, Dawn Variations Act I, Act II, Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques, Variation from Pas de deux 

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de trois Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de trois, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 16-17 
Masculino 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III  
▪ Coppelia – Frantz variation Act III  
▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 
▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III  
▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 
▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I, Prince Albrecht 

variation Act II  
▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 
▪ La Bayadere - Golden Idol variation 
▪ The Sleeping Beauty - Blue Bird variation Act III, Prince Désirée variation Act III  
▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 
▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  
▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II  
▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I, Siegfried – black swan variations Act III  
▪ Les Sylphides - Variation of the poet  
▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 
▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 
▪ Napoli - Pas de Six variation 
▪ Paquita - Pas de Trois variation 
▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation  
▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 18-19 
Feminino 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation  
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▪ Don Quixote – Kitri Variations Act I, the queen of the dryads variations, Dulcinea variation Act 

II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation 

▪ Giselle – Giselle variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadere - 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty – Aurore variations Act I, Act II, Act III 

▪ Suite en blanc – Cigarette from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ Suite en blanc – Flûte from Serge Lifar (with permission from the Serge Lifar Foundation) 

▪ Swan Lake – Odette variation Act II, Odile variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ Suite en blanc - Serenade from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

 

LISTA das VARIAÇÕES do  REPERTORIO IMPOSTAS - Categoria 18-19 
Masculino 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation  

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - Prince Albrecht variation Act II 

▪ La Bayadere – Solor variation 

▪ Sleeping Beauty - Prince Désirée variation Acte III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation  

▪ Suite en blanc - Mazurka from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Siegfried - black swan variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation 

▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation 

 
 
Os candidatos serão penalizados em caso de não cumprimento das regras. 
 
Só o regulamento em francês é autêntico. 
 

Directrices Artistiques & Exécutives 
Isabelle et Patricia Stanlowa 
info@chausson-or.com 
33+1 45 63 20 96 
www.chausson-or.com 
 
 

                     

mailto:info@chausson-or.com
http://www.chausson-or.com/

