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ДАТА 25ЧЕРВНЯ (СУБОТА)
«ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ, РДГУ ВУЛ. ХВИЛЬОВОГО 7 ,

НАВПРОТИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЙІЇ

ПОЧАТОК ФЕСТИВАЛЮ 10.00, РЕЄСТРАЦІЯ ЗАКІНЧЮЄТЬСЯ ЗА 1 ГОДИНУ

Молодіжного Спортивно-танцювального клубу «Арт-Квартал»
Асоціації спортивного танцю Рівненської області

ПОЛОЖЕННЯ
1. Загальні положення
1.1. мета фестивалю
Метою конкурсу-фестивалю є виявлення талановитих, обдарованих дітей у різних різних стилях
хореографії, сприяння подальшому розвитку їх таланту та підтримка творчості дітей як
пріоритетного напрямку розвитку сучасної культури України
виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних танцювальних колективів і окремих виконавців;
формування художніх смаків та сприяння обміну досвідом між представниками творчості.
ознайомлення та заохочення дітей до різних видів танцювального мистецтва, виявлення нових талантів,
надання можливості ознайомлення зі зразками нових танцювальних напрямів та культур; залучення
широкої громадськості, меценатів та спонсорів до підтримки дитячої та молодіжної творчості.
2.2. Завданнями конкурсу-фестивалю є:
3. Порядок і умови проведення конкурсу-фестивалю
3.1. Підготовчу роботу з організації та проведення фестивалю здійснює організаційний комітет та
дирекція конкурсу-фестивалю.
3.2. До участі у Фестивалі запрошуються танцюристи дитячо-юнацьких колективів, клубів,шкіл,
організацій та різних танцювальних напрямів та сольні виконавці.
3.4. Відбір учасників буде проводитись в стилі «батл-шоу», (учасникі будуть демонструвати свою
майстерність на сцені під музику діджея. ОБОВ*ЯЗКОВО ЗМІННЕ взуття та одяг (костюм).
Конкурс (танцювальні бої) проводиться у номінаціях:
хореографічне мистецтво (народний, сучасний, класичний, бальний танець , хіп-хоп, тектонік,
джаз-фанк, стріт-денс, техно, діско-слоу, джамп-стайл, джаз-модерн хіп-хоп шоу та інш.);
на фестивалі проходить вільний стиль танцювання.
Учасники конкурсу розподіляються за віком на категорії :
Діти – до 8 років;
Ювенали –до 12 років,
Юніори - до 16 років,
Молодь - до 21 року,
Дорослі - від 21 років,

Танцювальні бої «БАТЛ-ФЕСТ-2016»
1 етап – оцінювання учасників за 10-бальною системою,
та відбір учасників до 2го туру. Учасникі які отримали
найвищий бал,виходять до фіналу .
2 етап – фіналісти оцінюються відкритим судівством
по 5-бальній системі, та розподіляють фінальні місця.
Учасники змагаються під музику Діджея

Організатори мають право розділяти і об'єднувати номінації.
3. музичний супровід
Фонограми приймаються на USB флеш носіях (флешка) в аудіо форматі
3.1. склад журі
Склад журі формується організаційним комітетом фестивалю і складається з професіоналів
хореографічної справи.
3.2. критерії оцінювання
• загальне враження
• техніка виконання та майстерність
• акторська майстерність, міміка, контакт з публікою
• музичний слух
• оригінальність виконання і інтерпретація
• естетика костюмів
РАЗОМ: максимум 10 балів від одного члена журі.
….3.3.Заохочення учасників фестивалю
Журі визначає переможців, привласнюючи учасникам фестивалю наступні нагороди:
• Гран-прі,платина
• Лауреат 1, 2, 3-го ступеня,золотий, срібний, бронзовий,
• Дипломант 1, 2, 3-го ступеня,мідний
• Диплом «Учасник Танцювальних Боїв фестивалю» для всіх учасників
• «ТОП» для солістів «Батл Фест»

НАЙКРАЩІ ТАНЦЮРИСТИ «БАТЛФЕСТ»
ГРОШОВИЙ ПРИЗ - 500 ГРН. ОТРИМУЄ КРАЩИЙ СОЛІСТ.
Журі приймає рішення на основі виставлених балів. У разі спірної ситуації приймається рішення
(можливого) повторного змагання. Рішення журі є остаточними і не підлягають оскарженню.
Журі має право не присуджувати гран-прі, у разі якщо жоден з колективів не набрав потрібної кількості
балів (мінімальна кількість балів для отримання Гран-прі 95% від максимально можливої кількості
балів).
Журі має право не присуджувати грошовий приз за найкраще соло, в разі якщо жоден із солістів не
набрав потрібної кількості балів (мінімальна кількість балів для отримання призу 95% від максимально
можливої кількості балів).

Журі має право:
• присуджувати не всі премії;
• ділити премії між виконавцями;
• вручати спеціальні призи педагогам за видатні досягнення;
4. Фінансове забезпечення конкурсу-фестивалю
5.1. Джерелами фінансування конкурсу є кошти засновників, внески учасників, спонсорські,
благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
5.2. Фінансова діяльність щодо організації та проведення
конкурсу-фестивалю здійснюється згідно з чинним законодавством України.
За безпеку та життя учасників конкурсу-фестиваля відповідають керівники колективів!

6. Терміни подачі заявок і проведення фестивалю
Останній термін подачі заявки за 4 дні до початку фестивалю на електрону пошту(10травня включно останній
день) art724012@ukr.net деталі за тел.(0973416289 – організатор Артур Прокаєв)
Кожен учасник фестивалю (колектив або соліст) подає заявку і представляє в Оргкомітет наступних номінантов,
що підтверджують наміри взяти участь у фестивалі.
ДОДАТКОВІ УМОВИ УЧАСТІ В ФЕСТИВАЛІ
1. Організатори не несуть відповідальності за нещасні випадки, які можуть статися з учасниками під час
проведення заходу. Настійно рекомендуємо всім учасникам змагань мати медичну страховку.
2. Колектив може бути відсторонений від участі у фестивалі на будь-якому етапі за некоректну поведінку (дії або
висловлювання учасників конкурсу або їх керівників, які ображають інших учасників конкурсу), дії, які
заважають проведенню конкурсу, а так само будь-які форми спілкування з членами журі протягом усього
конкурсного дня.
3. Будь-яка реклама та інформаційна діяльність на фестивалі без попереднього узгодження з організаторами
заборонена!
4. Організатори залишають за собою право об'єднувати номінації, категорії і стилі.
5. Організатор залишає за собою право змінювати тривалість і порядок проведення заходу.
6. У всіх номінаціях і категоріях танцюрист (-и) не можуть використовувати рідини або інші субстанції, а також
інвентар і реквізит, які можуть забруднити або пошкодити танцпол, не дозволяється використання
легкозаймистих рідин і піротехнічних елементів.

7. Вхід за куліси і на сцену батькам ЗАБОРОНЕНО
8. Не дозволяється втручатися в роботу оргкомітету та членів журі
9. Оргкомітет має право використовувати і поширювати (без виплати гонорару учасникам та гостям конкурсу)
аудіо- та відеозаписи, друкованої та іншого роду продукції, вироблені під час проведення заходів конкурсу та за
його підсумками.
10. Проходячи реєстрацію, Ви автоматично даєте згоду на обробку персональних даних. Будь-які, отримані при
реєстрації на Фестиваль, персональні дані не будуть передані третім особам.
11. Повернення коштів у разі відмови від участі розглядається індивідуально в кожному окремому випадку.
Повернення коштів може бути не виконаний або виконаний не в повному обсязі, в залежності від ситуації.
Організатор залишає за собою право не виконувати повернення.

Перед початком конкурсного перегляду обов'язково перевірити фонограму у звукорежисера!
Реєстрація учасників та отримання номерків о 8.30
Розминка для танцюристів починається о 9.3 0
Дане положення є офіційним викликом для участі в змаганнях

