Комітет сучасної та естрадної хореографії при
IAED, Київське обласне відділення сучасної та
естрадної хореографії

запрошують Вас взяти участь в офіційному конкурсі
з сучасної та естрадної хореографії за версією IAED.
Кубок Хореографа Західного регіону України
Дата проведення: 24.11.2018р
Місце проведення: м. Івано-Франківськ
Організатори: Комітет сучасної та естрадної хореографії при
IAED
Web-підтримка:
dancemodern.org.ua
facebook.com/groups/mpceaid
Положення фестивалю
Умови конкурсу:
Обов’язкова попередня реєстрація. Заявки затвердженого зразку
висилаються на адресу zayavkaiaed@ukr.net до 18.11.2018.
Керівники колективів зобов’язані донести до учасників та їхніх
батьків всі вимоги, та умови що до участі в фестивалі.
1. Номінації:
• Естрадний танець,
• Сучасний танець
-контемпорарі,
-джаз-фанк,
-хіп-хоп
-Діско
-Діско слоу
• Класичний танець (балет, демі-класік..)
• Спортивний танець, естетична гімнастика/каучук
• Народний танець,
• Стилізований народний танець

Вільне шоу
2. Вікові категорії:
•
Baby (4-6 років)
•
Kids (7-9 років)
•
Teens (10 -13 років)
•
Adults (14 років і старше)
•
Різновікові - для груп, ансамблів та продакшн
3. Ліги (Рівні виконання)
-Початківці
-Відкрита ліга
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-Вища ліга
-Дебют номеру (загальна ліга для всіх номінацій в Групах, Ансамблях та
Продакшн)
4. Кількісний склад та фінансові умови:
• Соло, дует: 220грн
• Тріо, групи, ансамблі продакшн - 150рн. з одного учасника.
Вхід для керівників колективів -учасників- безкоштовно.
Благодійний внесок для глядачів та супроводжуючих осіб: 100 грн. на весь
день. Діти до 11 –вхід безкоштовно. Увага!!! Всім керівникам донести до
учасників, їх батьків та супроводжуючих осіб інформацію щодо умов участі!
Судді конкурсу
Ліцензовані судді IAED, професійні хореографи та запрошені зірки
(Суддівський склад уточняється).
Нагородження переможців:
Оцінювання виступів конкурсантів відбувається за Європейською
системою оцінювання
Всі учасники Кубку нагороджуються дипломами. Переможці та
призери в номінаціях «соло», «дует», « тріо» отримують дипломи та медалі, в
номінаціях «групи», «ансамблі» та «продакшн»- дипломи та кубки. Всі
учасники вікової категорії «Baby» та «Kids» нагороджуються окремими
кубками.
Номінації для хореографів:
Головний Кубок – найрезультативнішому клубу –Спеціальний кубок та
диплом. А також кубки та дипломі отримують найкращі хореографи в
номінаціях:
 Найкраща постановка
 Найоригінальнійший образ
 Найкраще творче рішення
 Найтехнічна хореографія
 Найкращий образ
Найрезультативніший колектив обирається за середньою оцінкою всіх
виступів колективу помножену на кількість цих виступів
Інші номінації хореографів обираються голосуванням членів журі.
Рішення журі є остаточним та обговоренню не підлягає.
Увага!
Обов’язкові умови та вимоги до колективів, що
приймають участь у фестивалі
- Керівник колективу/відповідальна особа повинна мати дублікати всіх своїх
виступів на флеш носію.
- Колективи повинні мати достатню кількість супроводжуючих осіб для
забезпечення безпеки та порядної поведінки учасників.
- Організатори не несуть відповідальність за травми, отримані танцюристом
або іншими особами, з необережності під час фестивалю.
- Забороняється використання відкритого вогню та матеріалів і речовин, які
можуть привести до пошкодження професійного покриття сцени.
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-Організатори фестивалю не несуть відповідальність за хореографічне
смислове та ідейне наповнення номеру, а також за фонограми, що
використовуються для конкурсних номерів.
- Всі спірні питання, що пов’язані з виступами учасників, вирішуються на
фестивалі в робочому порядку головним суддею та організаторами
фестивалю
-Всі права на фото і відео зйомку належать Організатору. Фото і відео зйомка
тільки з дозволу організаторів. У залі буде працювати професійний фотограф
та відео-оператор.
Контактна інформація:
Сайт: dancemodern.org.ua
facebook.com/groups/mpceaid
З будь-яких питань щодо фестивалю звертатися :
+380509279511, +380739279511, +380679279511
Соловйова Вікторія, віце-президент IAED, президент комітету сучасної та
естрадної хореографії.
+380976424261, +380931512007 Петрик Надія
Факт подачі заявки автоматично означає, що Ви ознайомлені з Положенням
фестивалю та приймаєте всі пункти зазначеного документа.
Дане положення є офіційним запрошенням на фестиваль
Форма заявки
Клу
№ Форма
№ б,
участі
гор (соло,
од
дует,
група,
ансамбл
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Танц.
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мок

Номіна
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(Поч.,
В.Л)

Вікова Назва
катего номер
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Виконавець ПІБ
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книжки
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Трен
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Тел.,
ел.почта
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