ПОЛОЖЕННЯ
Танцювального чемпіонату «ShowTime»
Дата проведення: 5.05.2018 р.
Місце проведення: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна 42 ( Муніципальний центр дозвілля )
Організатори: Танцювальна школа «Maasai» м.Івано-Франківськ
Електронна почта: ShowtimeDC@i.ua
Контактні телефони організаторів: 095 350 88 48 (Дмитро), 067 309 38 79 (Юлія)

Танцювальний чемпіонат ShowTime проводиться з метою розвитку та популяризації сучасної
хореографії в Україні, обміну танцювальним досвідом та здобутками. В чемпіонаті може взяти
участь кожен бажаючий відповідно до свого віку та танцювальних навичок у відповідній
категорії. Спробуйте свої сили, покажіть те, на що Ви здатні і Ваші старання та наполегливість
обов’язково приведуть Вас до перемоги!.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЧЕМПІОНАТУ «ShowTime»:
HIP HOP DANCE
CONTEMPORARY DANCE
EXPERIMENTAL
SOLO IMPROVISATION
SHOWTIME
РІВНІ ПІДГОТОВКИ ТАНЦІВНИКІВ :
Beginners (початковий рівень підготовки)

Middle level (cередній рівень підготовки)
Top level (вищий рівень підготовки)

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТАНЦІВНИКІВ:
Kids (8-11 років)
Juniors (12-15 років)
Adult (16 років і старше)
УВАГА! В командних виступах 10% складу учасників можуть виходити за рамки вікової категорії.
У разі сумнівів щодо віку учасників, організатори мають право вимагати від керівника учасника
пред’явлення документа, що посвідчує особу. В разі невідповідності віку учасника і заявленої
категорії учасник підлягає дискваліфікації.
В категорії SHOWTIME вікові критерії відсутні!

Судді танцювального чемпіонату «ShowTime»
Суддями танцювального чемпіонату «ShowTime» є танцівники, хореографи та педагоги
професіонального рівня, за плечима яких безцінний танцювальний досвід та численні здобутки
у сфері хореографічного мистецтва. Для уникнення будь-яких сумнівів у професіоналізмі суддів
чемпіонату. Ви матимете унікальну змогу побачити суддівські виходи в день проведення
чемпіонату.
СУДДІ НАПРЯМКУ CONTEMPORARY DANCE , EXPERIMENTAL ТА SHOWTIME:
ГАЛИНА ПЕХА – майстер спорту України по бальним танцям, суперфіналістка телепроекту
«Танцюють всі-4», фіналістка шоу «Танці з зірками» і «Танцюють всі. Повернення героїв»,
учасниця команди «APACHE CREW», засновниця фестивалю CONTEMPOPARY DANCE DUEL та
групи PRO CONTEMPORARY.
В рамках проведення чемпіонату буде проводитись майстер клас для всіх бажаючих від Галини
Пехи по CONTEMPORARY DANCE. Вартість майстер класу дивіться в розділі «Фінансові умови»

ЛЮДМИЛА МОВА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри сучасної хореографії
Київського національного університету культури та мистецтв, керівник центру "Maluma &
Takete" ( м.Київ), автор великої кількості наукових статей та методичних рекомендацій у сфері
сучасної хореографії.

ЦХОВРЕБОВА АЛІНА - танцівниця,педагог, хореограф.
Досвід роботи:
2014-2016рр. -Танцівниця балету «Київ модерн балет».
2013 - Пройшла курс навчання і стажування в “Літній Школі ЦЕХ” (Москва, Россия).
2014 – Пройшла стажування в “Fresco Dance Company” (Тель-Авів, Ізраїль).
2014 – Приймала участь в “Regular daily classes” в “Batsheva Dance Company” (Тель-Авів, Ізраїль).
2015 –Участь в міжнародному проекті“Cultural Dialogues: DANCEformation” (Бремен, Німеччина).
2016 - Пройшла курс навчання і стажування в “Summer Intensive” ( А-дос-Куньядос, Португалія).
СУДДІ НАПРЯМКУ HIP HOP DANCE, EXPERIMENTAL ТА SHOWTIME
ЛІЗА РЯБІНІНА - людина, яка зі своїм талантом та професіоналізмом стала учасницею
танцювальної команди I am Me Crew, учасниця Apache Crew, танцівниця, яка працювала з
такими світовими хореографами як Chris Scott, Salah, Jaja Vankova, Phillip Chbeeb та багато
інших!)
ІГОР ОСЬМАЧКО - Засновник-хореограф CREW UA 21.
Засновник танцювальної школи Dance Town UA21 (г.Харьков)
Організатор UA 21 dance camp.
Переможець Лучшая Команда Страны 2016, 2017
Переможець Union of Dance 2016
Переможець Union Of Dance 2015
Переможець The Challenge 2017
Переможець The Challenge 2016
Переможець Feel The Beat ( Best dance show ) 2015,2016
Переможець Feel The Beat ( Hip hop mega crew/adults ) 2015
Переможець Feel The Beat ( Hip-hop/adults/solo) 2015
Переможець Volga Champ (The first crew) 2015
Переможець Dance Monsters 2016
Переможець UDS 9 в ном. LA STYLE. 2011
Переможець у відборі UDS 8 "I am pro" 2011
Переможець Adrenline в ном. LA STYLE. 2012
Переможець battle for Che. 2012
Переможець Art Bomb (CREWUA21) 2013
Переможець I am Choreographer (1м,2м,3м) (CREWUA21) 2013-2014
Переможець Choreo Night 1;2 2015
Був хореографом в таборах: UA 21 DС, Maasai dance Summer Camp, In Pleasure,UDS
CAMP,DanceMasters,WAM,Blitz,Big Theory,MixStyle DC ,Atmoshpere DC.
ОЛЕГ КУРИЛАС - Напрямок: hip-hop(choreography)
- танцював з "Время и стекло", "Mozgi", "Michelle Andrade", Голос країни, Україна має талант,
офіційна реклама "Nimses"
- учасник балету ilike dance project
- учасник команди D-side fam
Відвідав класи:
Kyle Hanagami

Brian Puspos
Keone and Mari Madrid
Tony Tzar
Enthony Lee
Vinh Nguen
Pat Cruz
Will da Beast Adams
Lyle Beniga
Melvin Timtim
Ria Hatta

ОЛЬГА РОСЛЯК - учасниця команди Foundation Rockers, педагог D.Side dance studio (м.Київ)
Досягнення: Adrenaline fest vol.6 ( Locking 2x2 1/2 Final, Київ), Fankuxa vol.1 (Locking Juniors 1x1-1
place, Харків), Fankuxa vol.3 (Locking Pro 1x1-1 place, Харків), Fankuxa vol.3 (Locking 2x2-1 place,
Харків), Hip-Hop International Ukraine 2017(Locking pro 1x1 - 2 place Київ), 4seasons vol.1 (Hip-Hop
1\4 final, Чернівці), 4seasons vol.2 (Hip-Hop1/4 final, Чернівці), Battle Hope (Hip-Hop Top 16, Рівне),
участь в зйомках програми "Сюрприз! Сюрприз!" ( "СТБ", 2017 рік).

Музикальний супровід:
Категорія Hip Hop time SOLO Beginners проводиться у формі напрямку SOLO IMPROVISATION (під
музику організаторів).
Категорії Hip Hop time SOLO Middle Level/Top level та Hip Hop time DUO/TRIO проводяться під
підготовлену музику учасників.
Категорії Contemporary time SOLO Beginners/Middle level/Top level та Contemporary time
DUO/TRIO проводяться під підготовлену музику учасників.
Категорії EXPERIMENTAL time TOP LEVEL проводиться під підготовлену музику учасників.
Всі командні виступи у всіх категоріях проводяться під підготовлену музику учасників
чемпіонату.

Тривалість виступу:
SOLO time – до 1:00 (+/- 10 сек.)
DUO/TRIO - до 1:30 (+/- 10 сек.)
SMALL GROUP – до 2:00 (+/- 10 сек.)

CREW – до 2:30 (+/- 10 сек.)
MEGACREW – до 3:30 (+/- 10 сек.)
SHOWTIME – без обмеження тривалості виступу.

Окремо по напрямкам:
HIP HOP DANCE
Напрямок HIP HOP представлений всіма видами вуличних стилів, що належать до Hip Hop
культури а також видами Hip Hop хореографії. Учасники, що виступають по даному напрямку,
можуть використовувати елементи таких стилів як :
Hip hop/locking/popping/breaking/stepping/waacking/vougue/ party dance/house
dance/krumping/hip hop choreography. В даній категорії дозволяється також використання
комерційних стилів як jazz funk, jazz pop тощо.
Ви можете використовувати як один із напрямків, так і декілька , тим самим показуючи свою
універсальність та професіоналізм.

КАТЕГОРІЇ НАПРЯМКУ HIP HOP DANCE

HIP HOP SOLO TIME
BEGINNERS (SOLO IMPROVISATION) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)
SOLO MIDDLE LEVEL :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

SOLO TOP LEVEL :

KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

HIP HOP DUO/TRIO TIME
DUO/TRIO MIDDLE LEVEL:
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

DUO/TRIO TOP LEVEL :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

HIP HOP TEAM TIME
SMALL GROUP MIDDLE LEVEL ( до 5 учасників включно) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

SMALL GROUP TOP LEVEL ( до 5 учасників включно) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

СREW MIDDLE LEVEL ( до 9 учасників включно ) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

СREW TOP LEVEL ( до 9 учасників включно ) :

KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

MEGACREW MIDDLE LEVEL ( від 10 до 40 учасників) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

MEGACREW TOP LEVEL ( від 10 до 40 учасників) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

CONTEMPORARY DANCE
Напрямок Contemporary dance представлений різними техніками та експериментальними
формами даного танцювального напрямку.
Ви можете використовувати як одну із технік Contemporary dance, так і декілька , тим самим
показуючи свою універсальність та професіоналізм.

Категорії напрямку Сontemporary dance

CONTEMPORARY SOLO TIME
BEGINNERS :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

SOLO MIDDLE LEVEL :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)

ADULT (16 років і старше)

SOLO TOP LEVEL :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

CONTEMPORARY DUO/TRIO TIME
DUO/TRIO MIDDLE LEVEL:
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

DUO/TRIO TOP LEVEL :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

CONTEMPORARY TEAM TIME
SMALL GROUP MIDDLE LEVEL ( до 5 учасників включно) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

SMALL GROUP TOP LEVEL ( до 5 учасників включно) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

СREW MIDDLE LEVEL ( до 9 учасників включно ) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

СREW TOP LEVEL ( до 9 учасників включно ) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

MEGACREW MIDDLE LEVEL ( від 10 до 40 учасників) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

MEGACREW TOP LEVEL ( від 10 до 40 учасників) :
KIDS (8-11 років)
JUNIORS (12-15 років)
ADULT (16 років і старше)

EXPERIMENTAL
Напрямок EXPERIMENTAL дає можливість дорослим танцівникам вищого рівня підготовки
показати свій унікальний, самобутній стиль, який не підпадає під всі вищезазначені напрямки
чемпіонату. Якщо Ви сильні в якомусь окремому танцювальному напрямку, ви маєте
можливість станцювати своє соло в даній категорії

Категорія напрямку EXPERIMENTAL
SOLO EXPERIMENTAL
JUNIORS (12 – 15 років )
ADULT (16 років і старше)

SHOWTIME
Тут немає жодних обмежень відносно стилю та віку та рівня підготовки. Все що потрібно –
справжнє ШОУ. Дозволяється використання реквізитів, безпечних для життя та здоров’я
виступаючих та всіх присутніх. Проявіть свою креативність та професіоналізм! Ідея, хороші
танцівники, їх артистизм – необхідні складові справжнього ШОУ! Здивуйте своїм танцем суддів
та всіх присутніх!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
SOLO: HIP HOP DANCE/CONTEMPORARY
DANCE/EXPERIMENTAL
Максимальна кількість балів: 40
1. Техніка (10 балів) : рівень виконання учасником соло виступу в заявленій категорії,
відповідність рухів обраному танцювальному напрямку, рівень складності виконаної
хореографії, рівень майстерності в заявленому танцювальному напрямку.
2. Композиція (10 балів) : оцінка постановки в цілому; вміння працювати в просторі, робота
хореографа, вибір танцювальних елементів, зв’язаність елементів між собою.
3. Музикальність (10 балів) : вміння танцівника відчувати та танцювати музику, виділяючи
сильні і слабкі долі, різні цікаві музикальні акценти, відповідність виступу його тривалості, яка
вказана в положенні.
4. Образ/Артистизм (10 балів) : костюм ,його гармонійність, макіяж, деталі постановки, вміння
втілюватись в задуманий образ, емоції та вміння взаємодіяти з глядачем.

DUO/TRIO: HIP HOP DANCE/CONTEMPORARY DANCE
Максимальна кількість балів: 50
1. Техніка (10 балів) : рівень виконання учасниками виступу в заявленій категорії, відповідність
рухів обраному танцювальному напрямку, рівень складності виконаної хореографії, рівень
майстерності в заявленому танцювальному напрямку.
2. Композиція (10 балів) : оцінка постановки в цілому; вміння працювати в просторі, робота
хореографа, вибір танцювальних елементів, зв’язаність елементів між собою.
3. Музикальність (10 балів) : вміння танцівників відчувати та танцювати музику, виділяючи
сильні і слабкі долі, різні цікаві музикальні акценти, відповідність виступу його тривалості, яка
вказана в положенні.
4. Образ/Артистизм (10 балів) : костюм ,його гармонійність, макіяж, деталі постановки, вміння
втілюватись в задуманий образ, емоції та вміння взаємодіяти з глядачем.
5. Взаємодія (10 балів) : демонстрація сюжетної та технічної взаємодії між учасниками.

SMALL GROUP,CREW,MEGACREW: HIP HOP
DANCE/CONTEMPORARY DANCE
Максимальна кількість балів: 60
1. Техніка (10 балів) : рівень виконання учасниками команд виступу в заявленій категорії,
відповідність рухів обраному танцювальному напрямку, рівень складності виконаної
хореографії, рівень майстерності в заявленому танцювальному напрямку.
2. Композиція (10 балів) : оцінка постановки в цілому; вміння працювати в просторі, робота
хореографа, вибір танцювальних елементів, зв’язаність елементів між собою.
3. Командна робота (10 балів) : злагодженість між всіма танцівниками, синхронність, чистота
ліній, використання сцени.
4. Музикальність (10 балів) : вміння танцівників відчувати та танцювати музику, виділяючи
сильні і слабкі долі, різні цікаві музикальні акценти, відповідність виступу його тривалості, яка
вказана в положенні.
5. Образ/Артистизм (10 балів) : костюм ,його гармонійність, макіяж, деталі постановки, вміння
втілюватись в задуманий образ, емоції та вміння взаємодіяти з глядачем.
6. Креативність (10 балів): унікальність та неповторність постановки, ідеї і сюжету. Будьте
оригінальними та особливими.

SHOWTIME
Максимальна кількість балів: 70
1. Техніка (10 балів) : рівень виконання учасниками команд виступу в заявленій категорії,
відповідність рухів обраному танцювальному напрямку, рівень складності виконаної
хореографії, рівень майстерності в заявленому танцювальному напрямку.
2. Композиція (10 балів) : оцінка постановки в цілому; вміння працювати в просторі, робота
хореографа, вибір танцювальних елементів, зв’язаність елементів між собою.
3. Командна робота (10 балів) : злагодженість між всіма танцівниками, синхронність, чистота
ліній, використання сцени.
4. Музикальність (10 балів) : вміння танцівників відчувати та танцювати музику, виділяючи
сильні і слабкі долі, різні цікаві музикальні акценти, відповідність виступу його тривалості, яка
вказана в положенні.
5. Образ/Артистизм (10 балів) : костюм ,його гармонійність, макіяж, деталі постановки, вміння
втілюватись в задуманий образ, емоції та вміння взаємодіяти з глядачем.

6. Креативність (10 балів): унікальність та неповторність постановки, ідеї і сюжету. Будьте
оригінальними та особливими.
7. ШОУ (10 балів): видовищність, оригінальне рішення композиції танцю, використанні
реквізитів.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЧЕМПІОНАТУ
1. Забороняється вживати чи приносити з собою алкогольні напої на територію проведення
танцювального чепіонату.
2. Забороняється мати при собі колючо-ріжучі, піротехнічні засоби і речовини, здатні нанести
шкоду здоров’ю та життю всім присутнім.
3. Забороняється виходити на сцену в алкогольному сп’янінні.
4. Організатори чемпіонату не несуть відповідальності за травми, які учасники отримали під час
своїх виступів.
5. Організатори чемпіонату не несуть відповідальності за вкрадені або загублені речі учасників
та гостей під час проведення чемпіонату.
6. Недотримання цих правил тягне за собою дискваліфікацію учасника та виведення гості
чемпіонату за межі території проведення чемпіонату.

ПРАВИЛА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ САМОГО ВИСТУПУ
1. Забороняється під час виступу використовувати непристойні рухи, викрики та музику.
2. Забороняється під час виступу викидування в зал реквізитів : одягу, аксесуарів тощо.
3. Забороняється під час виступу виливання на підлогу будь-яких рідких речовин і використання
піротехнічних елементів.
4. Не дозволяється перевищувати ліміт тривалості виступу, заявленого в певній категорії. За
перевищення тривалості номеру встановленим правилам організатори мають право перервати
виступ учасників на встановленому часовому ліміті.
5. За недотримання вищезазначених правил учасник підлягає автоматичній дискваліфікації.

ФІНАНСОВІ УМОВИ ЧЕМПІОНАТУ
З 10.03 до 10.04
1. Вартість реєстрації SOLO (будь -якого танцювального напрямку, вікової категорії та
танцювального рівня) – 190 гривень з кожного учасника.
2. Вартість реєстрації командного виступу ( будь-якого танцювального напрямку, вікової
категорії та танцювального рівня) – 170 гривень з кожного учасника.

З 10.04 по 3.05
1. Вартість реєстрації SOLO (будь -якого танцювального напрямку, вікової категорії та
танцювального рівня) – 220 гривень з кожного учасника.
2. Вартість реєстрації командного виступу ( будь-якого танцювального напрямку, вікової
категорії та танцювального рівня) – 200 гривень з кожного учасника.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 3.05 о 23:59.

ВАРТІСТЬ ВХІДНОГО КВИТКА НА ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ СТАНОВИТЬ
70 ГРИВЕНЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!
КЕРІВНИКИ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ТА УЧАСНИКІВ СОЛО ВИСТУПІВ ЗА
ВХІД НА ТЕРИТОРІЮ ЧЕМПІОНАТУ НЕ ОПЛАЧУЮТЬ.

ВАРТІСТЬ МАЙСТЕР КЛАСІВ (6.05):
1. Лекція від Мови Людмили Вікторівни – постановка Соло виступу та командних номерів (для
танцівників та керівників танцювальних колективів) – БЕЗКОШТОВНО!)
2. Майстер клас від ГАЛИНИ ПЕХИ – CONTEMPORARY DANCE – 100 ГРН
3. Майстер клас від ІГОРЯ ОСЬМАЧКА – HIP HOP DANCE – 100 ГРН

УМОВИ РЄСТРАЦІЇ :
1. В чемпіонаті мають право приймати участь танцівники будь-яких танцювальних колективів,
шкіл танцю, танцювальних клубів а також вільні танцівники.

2. Для реєстрації учасника необхідно заповнити попередню реєстраційну форму та надіслати її
на електронну почту: ShowtimeDC@i.ua

(ПРИКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ

ФОРМИ У ДОДАТКУ 1)
3. Після попередньої реєстрації Вам необхідно внести 100% оплати за участь у чемпіонаті на
картку ПриватБанка 5168 7573 1549 9709 Гулян Юлія Вікторівна.
4. Після здійснення оплати надіслати фото чеку або скріншот про оплату на електронну почту
ShowtimeDC@i.ua обов'язково вказавши назву учасника чи танцювальної команди,
категорію в якій заявлені дані учасники та їх кількість.
5. До 1.05 необхідно надіслати на електронну почту ShowtimeDC@i.ua трек виступу
зареєстрованого учасника, підписавши його як празвище, ім’я учасника соло виступу або назва
танцювальної команди, заявлена категорія ( напр. Іванов Іван, Solo hip hop middle level juniors)
або ( Strongteam, Сrew Hip Hop middle level adult).
6. УВАГА! Підтвердження реєстрація здійснюється виключно за наявності ОПЛАТИ!

НАГОРОДЖЕННЯ:
1. При реєстрації учасник отримує пакет документів разом з іменним дипломом про участь.
2. Нагородженню підлягають лише учасники SOLO виступів та команди, які зайняли призові
місця (1-ше, 2-ге і 3-тє місця).
3. Переможці в категорії SOLO всіх вікових категорій, танцювальних напрямків та рівнів
танцювальної підготовки отримують диплом із зазначеним місцем, медаль та кубок
чемпіонату.
4. Переможці в категорії DUO/TRIO всіх вікових категорій, танцювальних напрямків та рівнів
танцювальної підготовки отримують диплом із зазначеним місцем, медаль та кубок
чемпіонату.
5. Переможці в категорії TEAMS (команди: SMALL GROUP/CREW/MEGACREW) всіх вікових
категорій, танцювальних напрямків та рівнів танцювальної підготовки отримують диплом із
зазначеним місцем та кубок чемпіонату.
6. Переможці в категорії SOLO вікової категорії ADULT танцювального рівня підготовки TOP
LEVEL напрямку HIP HOP DANCE/CONTEMPORARY DANCE/EXPERIMENTAL (1-ше місце) отримують
диплом із зазначеним місцем , кубок чемпіонату та ГРОШОВИЙ ПРИЗ У РОЗМІРІ 300 ГРИВЕНЬ.
7. Переможці в категорії TEAMS команди CREW вікової категорії ADULT танцювального рівня
підготовки TOP LEVEL напрямку HIP HOP DANCE/CONTEMPORARY DANCE (1-ше місце) отримують
диплом із зазначеним місцем , кубок чемпіонату та ГРОШОВИЙ ПРИЗ У РОЗМІРІ 1000 ГРИВЕНЬ.

8. Переможці в категорії TEAMS команди MEGACREW вікової категорії ADULT танцювального
рівня підготовки TOP LEVEL напрямку HIP HOP DANCE/CONTEMPORARY DANCE (1-ше місце)
отримують диплом із зазначеним місцем , кубок чемпіонату та ГРОШОВИЙ ПРИЗ У РОЗМІРІ 1500
ГРИВЕНЬ.
9. Переможці в категорії SHOWTIME отримують диплом із зазначеним місцем , кубок
чемпіонату та ГРОШОВИЙ ПРИЗ У РОЗМІРІ 3000 ГРИВЕНЬ.

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ категорій SOLO,DUO/TRIO
Назва колективу:
Кількість учасників:
Місто:
Контактний номер телефону:
Прізвище,ім’я
Учасника (-ів)

Дата
народження

Вікова
категорія

Танцювальний
напрямок

Рівень
підготовки

Хореографпостановник

Назва
категорії (
Solo або
duo/trio)

1. Іванов Іван

10.01.1995

adult

Hip Hop dance

11.03.2004
12.04.2004

juniors

Contemporary
dance

Петришин
Олександра
Волощук
Катерина
Михайлів
Петро

solo

2. Волощук
Катерина
Михайлів
Петро

Middle
level
Top level

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ категорії SMALL
GROUP/CREW/MEGACREW
Назва колективу:
Кількість учасників:
Місто:
Контактний номер телефону:

duo

Прізвище,ім’я
Учасника (-ів)

Дата
народження

Вікова
категорія

Танцювальний
напрямок

Рівень
підготовки

Хореографпостановник

Назва
категорії (
SMALL
GROUP/CREW/
MEGACREW)

1. Іванов Іван
2. Волощук
Катерина
3.Михайлів
Петро
4. Копилко
Ксенія
5. Лицин
Віктор

10.01.1995
11.01.1995
22.08.1993
15.08.1992
16.09.1995

adult

Hip Hop dance

Middle
level

Петришин
Олександра

КОНТАКТИ:
Електронна почта: ShowtimeDC@i.ua
Контактні телефони: 0953508848 (ДМИТРО), 0673093879 (ЮЛІЯ)
Посилання для реєстрації на майстер класи:
https://docs.google.com/forms/d/1I7KhIHze9N47yD34FmvmDMWOy70e2a_WKYjAHCrUoI/edit?usp=sharing

Small group

