Комітет сучасної та естрадної хореографії
при IAED,
Київське обласне відділення сучасної та естрадної хореографії
Запрошують взяти участь у
Командній першості України
з сучасної та естрадної хореографії за версією IAED.
Дата та місце проведення:
28 квітня 2018р Київ, вул. Немировича-Данченка 2,
КНУТД 4й корпус
Умови конкурсу
Обов’язкова попередня реєстрація. Заявки затвердженого зразку висилаються на адресу
zayavkaiaed@ukr.net до 21.04.2018р
УВАГА!! «Соло» та «Дуети» приймаються до участі в конкурсі за умови, якщо від
колективу буде надано хоча б один номер в складі «Ансамбль», «Продакшн» або «Мала
група»
Номінації:
- Естрадний танець,
- Сучасний танець (street дисципліни)
- Класичний танець (балет, контемпорарі, демі класік)
- Народний танець, Стилізований народний танець
- Естетична гімнастика
- Free show
- Командна першість (для колективів). Обираються найрезультативніші колективи
за формулою «кількість участей помножено на середній бал»)
- Дебют номеру
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
Кількістний склад та фінансові умови:
• Соло: 300грн
• Дует, тріо - 240рн. з одного учасника.
• Групи (від 4 до 8) - 180 грн з одного учасника.
• Ансамблі (від 8 до 24чел) - 160грн з одного учасника.
• Продакшн (від 24 чол.) - 140грн. з учасника

Вхід для керівників колективів-учасників та дітей до 12 років - безкоштовно.
Вартість вхідного квитка для батьків, супроводжуючих та глядачів - 100 грн.
В рамках популяризації народного танцю та перспективи його подальшого розвитку для
колективів народного танцю тільки у номінації «Народний танець» надається знижка
10%
Судді конкурсу: ліцензовані судді IAED, та спеціально запрошені судді.
Суддівська бригада формується за принципом :не менш, ніж третина складу суддівської
бригади – незалежні судді.
Нагородження переможців:
1. Всі учасники Кубку нагороджуються дипломами. Переможці та призери в
номінаціях «соло», «дует», « тріо» отримують дипломи і медалі, в номінаціях
«групи»,«ансамблі» та «продакшн»- дипломи та кубки. Всі учасники вікової
категорії «Baby» та «Kids» нагороджуються окремими кубками.
2. Серед колективів учасників обирається три найрезультативніших команди – 1, 2
та 3 місце . 2 та 3 місце нагороджуються спеціальними кубками, 1місце –
особливим, великим кубком змагань та грошовою премією в розмірі 10000 грн.
Увага!
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.
Всі права на фото і відео зйомку належать Організатору. Фото і відео зйомка
тільки з дозволу організаторів. У залі буде працювати професійний фотограф та відеооператор.
Контактна інформація організаторів Кубку:
• +380509279511, +380689279511, +380739279511 Соловйова Вікторія, віце-президент
IAED, президент комітету сучасної та естрадної хореографії.
• +380976424261, +380931512007 Петрик Надія (реєстрація та скрутенерськая робота)
Офіційній сайт http://dancemodern.org.ua
Факт подачі заявки автоматично означає, що Ви ознайомлені з Положенням фестивалю
і приймаєте всі пункти зазначеного документа. Всі спірні питання, пов'язані з виступ
учасників фестивалю, вирішуються в робочому порядку головним суддею і організаторами
фестивалю.
Дане положення є офіційним запрошенням на фестиваль

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
1.Назва колективу (повна Зразковий хореографічний колектив «Аура»),
місто
2.П.І.П. керівника
3.Мобільний телефон
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Загальна кількість: дітей – 40, керівники – 2, батьки – 12 (вказувати обов’язково
для комфортного розміщення )

