Міжнародна танцювальна спілка
Спілка громадських організацій
спортивного танцю України

Рanda Cup

Panda Cup
Дата: 09 квітня 2017 р.
Місце проведення: вул. Тельмана, 1/32, 5 поверх
(станція метро "Палац "Україна") Вхід біля кафе "Радар"

Результати виступу учасників з підрахованими балами дивись на персональних сторінках
www.danceservice.net
ЗАЯВКИ на участь у змаганнях приймаються через Інтернет. Адреси для реєстрації online: http://www.sgostu.com.ua/calendar-b.html, http://www.danceservice.net,
https://ﬂymark.dance/ Реєстрація закривається 06 квітня в 23:00.
Участь у змаганнях без попередньої заявки неможлива! Заявку вважають прийнятою,
якщо Ваша пара є в списку учасників на сайті. Заявки, подані в довільній формі, не
розглядають!!!
РЕЄСТРАЦІЮ здійснюють тільки відповідно до списків попередніх заявок. Реєстрація
закінчується за 30 хвилин до початку відділення. Реєстрація київських пар відбудеться 07
квітня в офісі СГОСТУ з 11:00 до 18:00 (б-р Дружби Народів, 28а, офіс 3).
УВАГА! На змаганнях діють обмеження по фігурах та костюмах! Згідно нових об’єднаних
правил. Правила дивись на сайті http://www.sgostu.com.ua/docs.html
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК. Обов’язкова наявність пластикових накаблучників у
партнерок.
СУДДІВСЬКА БРИГАДА. Формується з запрошених суддів вищої або міжнародної
категорії та суддів відповідних категорій будь-яких всеукраїнських танцювальних
організацій.
НАГОРОДЖЕННЯ. Всіх фіналістів нагороджують дипломами та сертифікатами на
вивчення іноземних мов в навчальному центрі “Панда Плюс”, призерів — медалями,
кубками та цінними подарунками. Всіх учасників категорій «Дебют» та «Школа» буде
розділено на «золотий», «срібний» та «бронзовий» фінал і відповідно нагороджено.
У категоріях Юніори 1 “RS”, Юніори 2 “RS” та Молодь 1 + 2 “RS” розігрується
призовий фонд: 1 місце -1500 грн., 2 місце – 1000 грн., 3 місце – 500 грн.
БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК З УЧАСНИКА:
«Школа», «Дебют» — 180 грн. з учасника за програму;
«Н», «Е», «D», — 200 грн. з учасника за програму;
«C», «RS» — 250 грн. з учасника за програму.
ВХІДНІ КВИТКИ для глядачів і супровідників — 150 гривень на весь день змагань.
Місце за столиком без урахування вхідного квитка - 150 грн. на одне відділення.
ОРГКОМІТЕТ
+38 067-969-81-71 — Наталія Шапкіна;
+38 096-522-50-50 — Ольга Родічева
e-mail: naniksha1@ukr.net
ДО ЗУСТРІЧІ НА ПАРКЕТІ!

