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Запрошуємо Вас взяти участь у 
Всеукраїнському фестивалі мистецтв 

«На крилах танцю» 
 

Дата проведення: 18 квітня 2021 року  
Місце проведення: Україна, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 53, ДК «РОСАВА» 
Організатори: ВГО «АСЕТУ», ГО «Танцювальний союз «Позитив», СПД Сидорчук А.В. 

                                              Ірина Кукурудзяк та Анна Сидорчук 
Детальна інформація: Офіційний сайт АСЕТУ - http://acety.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 
FESTIVALINFO ФОТО&ВІДЕОСУПРОВІД ПОДІЙ: www.festivalinfo.cool 
 

 
Фестиваль проводиться за правилами АСЕТУ. 
У фестивалі можуть брати участь всі бажаючі. 

 
Номінації Вікові групи 

Dance show (сучасна хореографія); 
Street show (Hip-hop, house, jazz funk, dancehall, locking, 

waacking, dance pop ); 
Сучасно-естрадний танець; 
Народний танець (Фольк); 
Джаз, модерн, Contemporary dance; 
Вільна танцювальна категорія (ВТК); 
Fantasy; 
Fit Kid. 
 

Бебі (2016 та молодші) 
 
Діти (2014 р.н. – 2015 р.н.) 
 
Ювенали (2010 р.н. – 2013 р.н.) 

 
Юніори (2006 р.н. – 2009 р.н.) 
 
Дорослі (2005 р.н. та доросліші) 
 
Змішана  вікова категорія 

 
Вікова категорія в малих групах та формейшнах визначається по найдорослішому танцюристу. 

Дозволяється перевищення за віком на 10% від загальної кількості учасників номеру (на 10 чоловік 

дозволяється 1 старший, на 20 чоловік 2 старших). 
 

Вікова категорія визначається за роком народження, а не за датою народження!!! 
 

Кількісний склад Тривалість 
композиції, 

Fantasy 

Тривалість 
композиції,  

Fit Kid 

Тривалість 
композиції, інші 

дисциплини 

Ліги 

Соло (1 учасник); 
Дует/пара(2 учасника); 

Тріо (3 учасника); 
Мала Група (4-7 уч.); 
Формейшн (8-24уч.); 
Продакшн (25 уч. та більше);  

1:15 -1:45 хв. 
1:30 - 2:00 хв. 
2:00 – 2:30 хв. 
2:00 - 2:30 хв. 
2:30 – 4:00 хв. 
3:00 – 5:00 хв. 

1:15 -1:30 хв. 
1:30 – 1:45 хв. 
2:00 – 2:30 хв. 
2:00 - 2:30 хв. 
2:30 – 4:00 хв. 
3:00 – 5:00 хв. 

до 2:00 хв. 
до 2:00 хв. 
до 2:00 хв 
до  3:00 хв. 
до 4:00 хв. 
до 5:00 хв. 

Початкової 
майстерності 

 
Відкрита ліга 

http://acety.org/
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family
http://www.festivalinfo.cool/
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Умови участі у фестивалі 

 
Танцювальний майданчик: 8*10 метрів 

 
У фестивалі можуть брати участь танцюристи дійсні члени АСЕТУ, згідно класифікаційній 

картки / книжки члена АСЕТУ, дійсній на 2021 рік, та члени інших всеукраїнських організацій з 

сучасних танців (зареєстрованих у Міністерстві Юстиції України) згідно класифікаційній книжці 
відповідної організації, дійсної на 2021 рік. А також танцюристи, які не є членами жодної з 
організацій (за свідоцтвами про народження або паспортами). 

 

Станьте членом АСЕТУ! 
Отримайте привілеї члена АСЕТУ! 

Інформація тут: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/ 
 

Замовлення нових і продовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється  
ВИКЛЮЧНО он-лайн до 5 квітня 2021 р 

 

Оформлення карт / книжок на заході проводитися не буде !!! 
 

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 5 квітня 2021 р  

танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь на даному заході. 
 

Реєстрація: 
 

 Попередня реєстрація ОБОВ` ЯЗКОВА он-лайн на сайті www.acety.org  
     до 12.04.2021 р.  
     Заявки в довільній формі, а також по телефону розглядатися не будуть 

 Плата за участь на р/р організаторів після проходження он-лайн реєстрації  
      (для цього потрібно зв’язатися з організаторами).  

 Реєстрація проводиться тільки керівником або представником танцювального колективу. 

 
Музичний супровід: 

 
NEW !!! В он-лайн реєстрації АСЕТУ доступне завантаження музики учасникам для фестивалів 

по шоу дисциплінам. Музика учасників завантажується на сайт відразу при реєстрації на фестиваль. 

Більше немає необхідності надсилати музику окремо на пошту організатора, підписуючи її 
спеціальним чином! Керівник завантажує треки згідно зареєстрованих участей прямо на сайті до 12 
квітня!  

Ознайомитися докладніше і подивитися відео інструкцію можна на сайті АСЕТУ в розділі 
"Інструкція користувача он-лайн реєстрації - як завантажити музику учасників" 
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html 

 
З собою обов'язково мати дублікат запису на USB флеш-носіях (флешка) в аудіо форматі. 

Аудіо треки на телефонах, CD та інших носіях прийматися не будуть. 

 

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
http://www.ukrdance.com/
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
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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 - 300 грн.; 
дует/пара/тріо – 250 грн. з кожного учасника за програму (танець);  
мала група, формейшн, продакшн - 200 грн. з кожного учасника за програму (танець). 

Для інших танцюристів: 
соло - 350 грн.; 

дует/пара – 300 грн. з кожного учасника за програму (танець); 
мала група, формейшн, продакшн – 250 грн. з кожного учасника за програму (танець). 
 

Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів: 
 100 грн. - дорослий, 

 Для керівника колективу, що зареєстрував на фестиваль хоча б одного танцівника, вхід на 
фестиваль без оплати (мається на увазі один керівник, а не склад хореографів і викладачів студії). 

 На колектив, де зареєстровано понад 10 учасників, видається додатковий браслет для хореографа, 
згідно попередньої заявки. 

 Вхід в концертний зал для танцюристів-учасників безкоштовно  (за наявності вільних місць). 

Увага!!! 
Керівникам, донести інформацію до батьків про те, 

що вхід на фестиваль для них платний. 
 

Права на відеозйомку належать організатору та АСЕТУ. 
Для професійних та напівпрофесійних відеокамер зйомка з дозволу організаторів, не 

заважаючи відеооператорам фестивалю!!! 
Любительська відеозйомка – безкоштовна!!! Не заважаючи відеооператорам фестивалю!!! 

Нагородження: 
 Всі учасники отримають  фірмову медаль «УЧАСНИКА» фестивалю. 
 Переможці визначаються в кожній віковій категорії по кожній номінації. 

Відкрита ліга: 
 Соло/дуети/тріо: лауреати 1-3 степеню нагороджуються іменними дипломами та 

медалями, дипломанти - іменними дипломами. 

 Мала група, формейшн, продакшн: 
лауреати – кубком на колектив, іменними дипломами, 
дипломанти - іменними дипломами. 
 

Ліга початковоі майстерності: 
Нагороджуються виключно фіналісти. Танцюристи, які зайняли 1-3 місце, отримують диплом 
фіналіста Ліги початкової майстерності з вказівкою за 1-3 місце і більш бюджетну нагороджувану 

продукцію ніж танцюристи відкритої ліги. 
 Соло/дуети/тріо: за 1-3 місце нагороджуються іменними дипломами та медалями, 

дипломанти - іменними дипломами. 

 Мала група, формейшн, продакшн: за 1-3 місце нагороджуються кубком на колектив, 
іменними дипломами. 

 Всі фіналісти нагороджуються дипломами 
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 За рішенням жюрі у категорії СОЛО/ДУЄТ/ПАРА (ВІДКРИТА ЛІГА) 
нагороджується кращий номер фестивалю призом у розмірі 1000 гривень. 

 За рішенням жюрі у категорії ГРУПА/ФОРМЕЙШН/ПРОДАКШН (ВІДКРИТА ЛІГА) 

нагороджується кращий номер фестивалю призом у розмірі 5000 гривень. 

 
Нагородження переможців відбуватиметься 

після кожного відділення конкурсної програми. 
 

Церемонія вручення ГРАН-ПРІ  

проводиться в кінці заходу на урочистому закритті фестивалю. 
 

Увага! Організатори залишають за собою право з’єднати або розділити номінації  

та вікові групи згідно попередньої заявки. 
 

За додатковою інформацією звертатись до організаторів за телефонами: 
 (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 


	організатори Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк

