Асоціація сучасного та естрадного танцю України
Київське обласне відділення АСЭТУ
Танцювальний союз «Позитив»
СПД Сидорчук А. В.
Запрошують Вас прийняти участь у

Всеукраїнському новорічному фестивалі мистецтв
«Зіркове дитинство»

Дата проведення: 15 грудня 2018 року
Місце проведення: Україна, м. Київ, ул. Дегтярёвская, 49-Г, концертный зал КНЭУ им.В.Гетьмана
Організатори: ВГО «АСЕТУ», КОВ АСЕТУ, ГО «Танцювальний союз «Позитив», СПД Сидорчук А.В.,
Кукурудзяк Ірина та Сидорчук Анна
Web- підтримка:

Офіційний сайт АСЕТУ- www.aсety.org
Офіційна сторінка АСЕТУ Facebook - https://www.facebook.com/acety.org/
Офіційна сторінка АСЕТУ Instagram - https://www.instagram.com/acety_family/
Офіційна сторінка АСЕТУ Telegram - http://t.me/acety_family
Мета фестивалю:
1. Розвиток і популяризація сучасних танців;
2. Масове залучення дітей і молоді до занять сучасними танцями;
3. Популяризація здорового способу життя;
4. Ознайомлення громадськості з красою сучасного танцю та тенденцій його розвитку;
5. Підвищення майстерності танцюристів сучасного танцю;
6. Визначення кращих колективів для їх подальшого залучення до участі в офіційних змаганнях,
чемпіонатах, фестивалях;
7. Розвиток творчих зв'язків між танцюристами і фахівцями в області сучасної хореографії.
Завдання фестивалю:
Сприяння комунікації, обміну досвідом і спільному розвитку організацій і шкіл сучасного танцю.
Номінації:
Вікові групи:
- Dance show (сучасна хореографія);
Бебі (2013 та молодше)
- Street show (Hip-hop, house, jazz funk, dancehall,
Діти (2011 р.н. – 2012 р.н.)
locking, waacking, dance pop );
Ювенали (2007 р.н. – 2010 р.н.)
- Сучасно-естрадний танець;
Юніори (2003 р.н. – 2006 р.н.)
- Народний танець;
Дорослі (2002 р.н. та доросліше)
- Джаз, модерн,Contemporary dance;
- Вільна танцювальна категорія (ВТК);
- Спортивно бальний танець;
- Belly dance (східна хореографія)
Вікова категорія в групах та ансамблях визначається по найдорослішому танцюристу.
Дозволяється перевищення по віку на 10% від загальної кількості учасників номеру.
(на 10 чоловік дозволяється 1 старшій, на 20 чоловік 2 старших).
Вікова категорія визначається по року народження, а не по даті народження!!!
Кількісний склад:
Соло (1 учасник);
Дует/пара (2 учасника);
Група (3-7 учасника);
Формейшн (8-24 учасника);
Продакшн (25 учасників та більше);
Cумісна вікова категорія

Тривалість композиції:
-

Соло, дует/пара – до 2:00 хв.
Мала Група – до 3:00 хв.
Формейшн –до 4:00 хв.
Продакшн – до 5:00 хв.

Ліги:
- Початкової майстерності
- Відкрита ліга

Що таке Ліга початкової майстерності?

До ліги початкового майстерності можна допускати танцюристів, які раніше не ставали лауреатами
або володарями Гран-Прі на будь-яких заходах. Відповідальність за недостовірну інформацію несе
керівник колективу. У разі, якщо керівник зареєстрував досвідченого танцюриста, який раніше
ставав лауреатом або володарем Гран-Прі на будь-яких заходах, в лігу початкової майстерності,
танцюрист буде дискваліфікований. До участі в соло, дуетах / парах в Лізі початкової майстерності
допускаються виключно танцюристи ліги Старт, Начинающей і Другої ліги.
Умови участі у фестивалі:
Танцювальний майданчик: 8*10 м
В змаганнях можуть приймати участь дійсні та асоціативні члени АСЕТУ, згідно
класифікаційної карти/книжки АСЕТУ, дійсної на 2018 рік, та члени інших всеукраїнських організацій
з сучасних танців (зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України) згідно класифікаційної
карти/книжки відповідної організації, дійсної на 2018 рік. Якщо танцюрист не є членом жодної з
організацій, його реєстрація здійснються при наявності ОРИГІНАЛУ свідоцтва про народження або
паспорту
Якщо танцюрист, тренер, керівник хочуть стати членами АСЕТУ та отримати класифікаційну
карту/книжку члена АСЕТУ, вони можуть звернутися за телефоном 099-7000-337(офіс-менеджер
АСЕТУ) або за електронною адресою: acetyoffice@acety.org для отримання повної інформації.

Замовлення нових та подовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється
ВИКЛЮЧНО он-лайн. Для отримання повної інформації пройдіть за посиланням
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Реєстрація:
Попередня стартова заявка на участь від клубу повинна бути в розпорядженні
організаторів змагань не пізніше 14 годин 8 грудня 2018 року.
Попередня реєстрація виключно on-line на офіційному сайті АСЕТУ, за посиланням:
http://acety.org/registraciya/

У фестивалі можуть приймати участь всі бажаючі.
 Реєстрація з видачею вхідних квитків для учасників виключно 14.12.2018 р. за
попередньою домовленістю з організаторами (для тих хто не оплатив на р/р
організаторів)
 Реєстрація здійснюється керівником або представником клуба.
Фінансові умови: Всі витрати по організації та проведенню змагань здійснюються за рахунок
благодійних та організаційних внесків із залученням спонсорських коштів.

Організаційні внески:
Для дійсних членів АСЕТУ:
Соло, дует/пара – 250 грн. с кожного учасника за програму (танець),
Група, ансамбль - 150 грн. с кожного учасника за програму (танець).
Для асоціативних членів АСЕТУ:
Соло, дует/пара - 275 грн. с кожного учасника за програму (танець),
Група, ансамбль - 175 грн. с кожного учасника за програму (танець).
Для інших танцюристів:
Соло, дует/пара, – 300 грн. с кожного учасника за програму (танець),
Група, ансамбль – 200 грн. с кожного учасника за програму (танець).
Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів:
100 грн. на день.-дорослий, 50 грн. дитячий від 7 років.
Для керівників та тренерів по попередній заяві вхід на змагання безкоштовний.

Увага !!!

Керівникам, донести інформацію до батьків про те,
що вхід на фестиваль для них платний.

Права на відео зйомку належать організатору та АСЕТУ.
Для професійних та полу професійних відеокамер зйомка з дозволу організаторів.
Любительська відео зйомка – безкоштовна!!!
Нагородження:
 Переможці визначаються в кожній віковій категорії по кожній номінації.
 Соло/дуети: лауреати – нагороджуються дипломами та статуетками, медалями;
дипломанти-дипломами.
 Мала група, формейшн, продакшн:
Лауреати – кубком, дипломами
Дипломанти - дипломами.
 Всі учасники отримають фірмову медаль «УЧАСНИКА» фестивалю
 Серед всіх учасників визначається «ГРАН-ПРІ». Володар нагороджується фірмовим
кубком та СЕРТИФІКАТОМ на БЕЗКОШТОВНУ участь у Міжнародному фестивалі
мистецтв «Столиця запрошує» м. Київ січень 2019 р. (безкоштовна участь в одній
програмі).
Увага! Організатори залишають за собою право з`єднати або розділити номінації та вікові групи
згідно попередньої заявки.

Організатори рекомендують всім танцюристам мати медичну страховку,
дійсну на дати проведення змагань та фестивалю.

За додатковою інформацією звертатись до організаторів за телефоном :
(063)7077501, (050)9210820 – Анна, (096)978 34 64, (063)0469944 – Ірина.
stolucya@ukr.net
Положення є офіційним запрошенням на участь!!!
До зустрічі на фестивалі !!!
З повагою та найкращими побажаннями
Організатори: Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк
Детальна інформація:
Офіціальний сайт АСЕТУ: www.acety.org
Офіційна група: https://www.facebook.com/groups/1527051484267050/
FESTIVALINFO ФОТО&ВИДЕО СОПРОВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЙ : www.festivalinfo.cool

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ ТАНЦЮРИСТІВ:
Якщо Ви ще сумніваєтеся по шляху Вам з нами чи ні, ми допоможемо Вам зробити перший
крок - стаючи членом АСЕТУ з вересня по грудень (включно) 2018 року, Ви отримуєте:
У 2018 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ
У 2019 - знижку на участь в заходах АСЕТУ і можливість участі в рейтингу АСЕТУ

Детальна інформація за телефонами:
+38(099)7000-337
+38(044) 333-47-07
e-mail: acetyoffice@acety.org
або за посиланням: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

