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Асоцiацiя сучасного та естрадного танцю 

України


Херсонське обласне вiддiлення АСЕТУ


Танцювальний центр «URBAN VIBES»


Запрошують Вас прийняти участь у


Всеукраїнському фестивалi мистецтв


«GOOD VIBES 2021»



Дата проведення: 7 листопада 2021 року 

Місце проведення: Україна, м. Херсон, Перекопська 11, ККЗ Ювiлейний.  

Організатори: ВГО «АСЕТУ», ХОВ АСЕТУ, ТЦ «URBAN VIBES», Ширина Володимир та 
Тетяна.

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 та популяризацiя хореографiчного мистецтва; 

      2.  Масове залучення дiтей i молодi до занять хореографiчним мистецтвом; 

      3.  Популяризацiя здорового способу життя; 

      4.  Ознайомлення громадськостi з красою сучасного танцю та тенденцiями його 
розвитку; 

      5.  Пiдвищення майстерностi танцюристiв хореографiчного мистецтва; 

      6.   Визначення кращих колективiв для їх подальшого залучення до участi в 
офiцiйних змаганнях, чемпiонатах, фестивалях; 

      7.   Розвиток творчих зв'язкiв мiж танцюристами i фахiвцями в областi сучасної 

хореографiї. 

Завдання фестивалю: 


      Сприяння комунікацiї, обмiну досвiдом i спiльному розвитку органiзацiй та шкiл 
хореографічного мистецтва. 




Номінації: Вікові групи:

- Танцювальне шоу (сучасна хореографія); 


- Street dance show (Hip-hop, house, jazz funk,    

dancehall, locking, waacking, dance pop); 


- Сучасно-естрадний танець; 


- Народний  танець; 


- Джаз, модерн, Contemporary dance; 


- Contemporary IMPROVISATION ;


- Вільна танцювальна категорія (ВТК); 


- Спортивно бальний танець; 


- Belly dance (східна хореографія) ;

Бебі (2016 та молодше) 


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 доросліше)


Змішана вікова категорія

Вікова категорія в малих групах, формейшнах та продакшнах 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!!!



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, ліги 

Початківці та Другої ліги. 

Кількісний склад: Тривалість  композиції: Ліги: 

Соло (1 учасник); 


Дует/пара (2 учасника); 


Тріо (3 учасника); 


Група (4-7 учасників); 


Формейшн (8-24 учасників); 


Продакшн (25 учасників та 

більше); 

- Соло, дует/пара – до 2:00 хв.


- Тріо – до 2:00 хв. 


- Мала Група – до 3:00 хв. 


- Формейшн –до 4:00 хв. 


- Продакшн – до 5:00 хв. 

- Початкової майстерності


 - Відкрита ліга 



Умови участі у фестивалі:

Танцювальний майданчик: 12*12 м. 


В фестивалі можуть приймати участь дійсні члени АСЕТУ, згідно класифікаційної 

карти/книжки АСЕТУ, дійсної  на  2021 рік,  та  члени  інших  всеукраїнських  

організацій  з  сучасних  танців  (зареєстрованих  в Міністерстві Юстиції України) 

згідно класифікаційної карти/книжки відповідної організації, дійсної на 2021 рік.  

Якщо  танцюрист  не  є  членом  жодної  з  організацій,  його  реєстрація  

здійснюються при  наявності ОРИГІНАЛУ свідоцтва про народження або 

паспорту. 


Стань членом АСЕТУ!


Отримай привілеї члена АСЕТУ!


Информація тут: https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html



При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 24 жовтня 2021 р 


танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь у даному заході.

Замовлення нових та подовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється 


ВИКЛЮЧНО он-лайн до 24 жовтня 2021 р. Для отримання повної інформації 


пройдіть за посиланням http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/ 





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! 


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


 

Наявність копії на flash-носії під час проведення заходу обовязково!

Реєстрація: 


Попередня заявка на участь від клубу повинна бути в розпорядженні організаторів фестивалю 


не пізніше 14 годин 30 жовтня 2021 року. 


Попередня реєстрація виключно on-line на офіційному сайті АСЕТУ, за посиланням: 


http://acety.org/online_reg/ 



У фестивалі можуть приймати участь всі бажаючі. 


      Реєстрація  з  видачею  вхідних  квитків  для  учасників  виключно  6.11.2021  р.  за 


попередньою  домовленістю  з  організаторами  (для  тих  хто  не  оплатив  на  р/р 


організаторів) 


      Реєстрація здійснюється тільки керівником або представником клуба. 



Організаційні внески: 


Увага !!! 


Керівникам, донести інформацію до батьків про те, 


що вхід на фестиваль для них платний.

Фінансові умови: Всі витрати по організації та проведенню фестивалю здійснюються 

за рахунок організаційних  та благодійних внесків із залученням спонсорських коштів.



Для інших танцюристів: 


Соло, дует/пара, тріо – 360 грн. с кожного учасника за програму(танець), 


Мала група, формейшн, продакшн – 280 грн. с кожного учасника за програму 

(танець). 



Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів: 


150 грн. на день-дорослий, 70 грн. на день - дитячий (для дітей до 10 років) 


(при пред'явленні документа, що підтверджує особу та вік) 



Для дійсних членів АСЕТУ: 


Соло, дует/пара, тріо – 300 грн. с кожного учасника за програму (танець), 


Мала група, формейшн, продакшн - 220 грн. с кожного учасника за програму 

(танець). 





Для керівників, тренерів з каталогу АСЕТУ (згідно «Посвідчення тренера», дійсного 

на 2021 рік), а також тренерів інших всеукраїнських організацій з сучасного і 

естрадного танцю (згідно з попередньою заявкою і підтверджуючих 


документів), які зареєстрували хоча б одного учасника, вхід на фестиваль вільний.


 


Проживання та харчування: 


Оргкомітет займається організацією розселення учасників в готелях м. Херсон за 

попередніми заявками. Заявка на проживання, зустріч повинна бути подана до 24 

години 24 жовтня 2021р 

Всі учасники і глядачі (включаючи батьків і тренерський склад) фестивалю, 


зобов'язані носити контрольні браслети на протязі всього часу перебування на 

фестивалі 





ВІДКРИТА ЛІГА: 


Соло, дует/пара, тріо: 


Лауреати нагороджуються дипломами та медалями; 


Дипломанти нагороджуються дипломами. 


Мала група, формейшн, продакшн: 


Лауреати нагороджуються кубком, дипломами і . 


Дипломанти нагороджуються дипломами.

медалями кожному учаснику

                                                Нагородження: 



Всі учасники отримують пам’ятні дипломи «за участь»; 



Переможці визначаються в кожній віковій категорії по кожній номінації. 


У відкритій лізі — Лауреати 1, 2, 3 ступеня та Дипломанти 1, 2, 3 ступеня. 


У лізі початкової майстерності — нагороджуються виключно фіналісти; 


Танцюристи, які посіли 1-3 місце, отримують диплом фіналіста ліги початкової 

майстерності із зазначенням за 1-3 місце та нагородну продукцію; танцюристи, що 

зайняли 4 і далі місце, отримують диплом фіналіста ліги 


початкової майстерності без зазначення місця.



 

Організатори засновують  Спец Приз для наймасовішого клубу фестивалю! 


Наймасовіший танцювальний клуб фестивалю 

(найбільша кількість участей у всіх категоріях, враховуються всі участі, 
наприклад: соло-1 участь, дует - 2 участі, тріо - 3 участі, мала група 4-7 

участей, формейшн 8-24 участі, продакшн - 25 і більше участей) 
нагороджується спеціальним кубком - «Кубок Танцю», а також спеціальним 

грошовим подарунком. 



Дане Положення є офіційним запрошенням на участь в 

Всеукраїнському фестивалі мистецтв 


«GOOD VIBES 2021» 

Телефон організатора: 

+380966245119 - Тетяна.

ЛІГА ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: 

Соло, дует/пара, тріо: за зайняте 1-3 місце — нагороджуються дипломами та 
медалями, 

фіналісти - дипломами 

Мала група, формейшн, продакшн: 

за зайняте 1-3 місце — нагороджуються кубком, дипломами та медалями 
кожному  учаснику, фіналісти - дипломами.



ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ ТАНЦЮРИСТІВ: 


В 2021 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ 

В 2022 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ 


та можливість участі в рейтингу АСЕТУ


Якщо Ви ще вагаєтесь, потрібно Вам бути з нами чи ні -
 
ми допоможемо Вам зробити перший крок - 

стаючи членом АСЕТУ з вересня по грудень 


(включно) 2021 року, Ви отримуєте: 


Детальна  інформація 

по телефону: 


+38(099)7000-337 
 
e-mail : acetyoffice@gmail.com


або по посиланню: 

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




