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Буде  NEOново!



 LED ЕКРАН  |  Pro SOUND  | Pro LIGHT    

 UF  простір  нереальної реальності  |

НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА від ЗІРКОВИХ СУДДІВ  

 мaster clases відомих хореографів

 пам'ятні сувеніри всім учасникам  |     

 для керівників танц. колективів діє система грантів| 

 

і  дещо ще... 

Pro LIGHT

Pro 

DANCE FLOOR



Line Up | склад суддів

Які судді?        Вони незалежні та профессійні 

- це учасники популярних теле-шоу-проектів, 

       зірки танцю і топ-хореографи України

Підписуйся на сторінку choreo contest  NEW AGE DANCE 

  Instagram @cc_new_age_dance  
та будь в курсі line up

Awards | нагородження

 Призери Team та  Mega Team
отримують кубок на колектив 

+ медаль і діплом кожному учаснику групи
всі фіналісти нагороджуються дипломами

 

 

Призери  Solо, Duo, Trio ліги  "Star" і ліги "Pro" 
нагороджуються медалями, фіналісти - дипломами

 

 

Всі учасники  категорії  Solо, Duo, Trio ліги "Rising Star" 
 нагороджуються медалями та дипломами

 

 

Спеціальньні кубки від зоряних судей “STAR CUP"
 за цікаву хореографію,  артистизм, харизму, кращий костюм, 

оригінальну сценічну презентацію 
кожен суддя має право нагородити учасника 

який йому сподобався особисто

 

 

 Супер Кубок choreo contest NEW AGE DANCE 
отримає танцювальний колектив

 у якого  найбiльш  результативна команда танцюристів
 

 Кількість номерів також збільшує шанси на цей приз

При підрахунку результатів не враховуються участі в лізі "Rising Star"

http://cc_new_age_dance/
https://www.instagram.com/cc_new_age_dance/


опис стилів

Nomination | 
номінації

Street Dance сhoreography

Classical dance 

Dance show  

Show Girls 

Age categories | вікові категорії
                    Baby  1    5 років та мол.  (2016 р.н. та молодшi)

Baby 2    6-7 років   (2014-2015 р.р.н)Kids  1    8-9 років   (2012-2013 р.р.н)Kids 2    10-11 років  (2010-2011 р.р.н)
      Juniors 1     12-13 років  (2008-2009 р.н.)
      Juniors 2    14-15 років  (2007-2006 р.н.)

         Adult  16 років +  (2005 р.н. та дорослiшi)

Mastery levels | рівень майстерності

ліга Rising Star  – початковий рівень (1-2 рік навчання)

ліга  Star– середній рівень (3-4 рік навчання)

ліга  Pro – високий рівень 

*Організатори мають право об’єднувати
номінації і вікові категорії

Baby dance 

*Дозволена кількість учасників старшої вікової категорії 
в групових постановках – до 20% 

від загальної кількості учасників групи 

Modern     Contemporary сhoreography  

Jazz сhoreography

опис номінацій

https://acety.org/acety/tanc-ruk/tanczevalnyie-stili-show.html
https://www.instagram.com/p/CUogN6DJMDk/?utm_medium=share_sheet


умови для номінації  

Street Dance сhoreography 

     СЦЕНІЧНА ФОРМА               розмір внеска          хронометраж   номера

Solо (1 учасник)                          400 грн.                                      до 1 хв.

Duo/Trio (2-3 уч.)                  380 грн. з особи за номер               до 1,5 хв. 

  Team (4-10 уч.)                   350 грн. з особи за номер               до 3 хв. 

Mega Team (11-40 уч.)           350 грн. з особи за номер               до 3,5 хв.

 

Stage forms | Nominations |   Financial conditions

 Сценічні форми |  Номінації |  Фінансові умови

умови для номінацій 

  Dance show   Show Girls   Baby dance 

Modern     Contemporary choreography

  Jazz сhoreography     Classical dance  

     СЦЕНІЧНА ФОРМА               розмір внеска          хронометраж   номера

Solо (1 учасник)                         450 грн.                                        до 2 хв.

  Duo/Trio (2-3 уч.)                   400 грн. з особи за номер             до 2,5 хв. 

Team (4-10 уч.)                      350 грн. з особи за номер              до 3 хв. 

 Mega Team (11-40 уч.)           350 грн. з особи за номер              до 3,5 хв.

 

Вхідний квиток для глядачів та супроводжуючих: 200 грн. 

Для членів АСЕТУ знижка 60 грн.

 на кожній програмі

на один день змагань



Отримайте привілеї члена АСЕТУ!   

як стати членом АСЕТУ? 

-натискай  і побачиш як 
 

вже  хочеш привілеї від АСЕТУ? 

то встигни зробити це до 29.11.21 
 

 More freedom | Додатковий час

Шановні керівники танцювальних колективів!
Якщо ви хочете прийняти участь у choreo contest NEW AGE DANCE 

з номером, час виступу якого перевищує норми хронометражу

то це можливо 
за умови домовленності з організатором  і  додаткової оплати

Додатковий час виступу від 5 до 59 сек. - 50 грн. з кожного учасника

Додатковий час виступу від 1 хв.  до 2 хв. - 100 грн. з кожного учасника

                                Як це робиться?
Крок 1  при он-лайн реєстрації  у назві треку вказати 
«Додатковий час виступу»   в секундах. Наприклад 2.30+35сек 

Крок 2 сплатити за додатковий час виступу і отримати письмовий дозвіл 
про це на  підтвердженні реєстрації 11-12 грудня 

Крок 3 Показати дозвіл на додатковий час виступу

головному судді  та  звукорежисеру  за  5 хв. до свого виступу

Web-підтримка АСЕТУ

Офіційний сайт АСЕТУ 

 АСЕТУ в  Instagram 

АСЕТУ в Telegram 

АСЕТУ в Facebook 

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
https://www.instagram.com/p/CVND0kXA768/?utm_source=ig_web_copy_link
https://acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family
https://www.facebook.com/acety.org/


 on-line реєстрація 

Попередня заявка на участь від танц. колективу 
повинна бути в розпорядженні організатора 

не пізніше 2 грудня 2021 року (четвер) до 16.00

Інструкція 
 on-line реєстрації 

 
Якщо вам потрібна допомога в on-line реєстрації

 то ви можете звернутися  
 до реєстратора Наталії  (050) 882-82-30 

або  офіс-менеджера АСЕТУ Олени (099) 7000-337

Реєстрація учасників 

On-line на сайті АСЕТУ 

Як підтвердити реєстрацію в день виступу?
 

За умови 100% оплати організаційного внеску 
за безготівковим розрахунком  до 10 грудня  
 безкоштовні вхідні квитки для учасників  

можна отримати в день виступу

 

При цьому керівник ОБОВ'ЯЗКОВО 
повинен спочатку пройти он-лайн реєстрацію

 

і вислати реєстратору 

Наталії (050) 882-82-30   
   А) запит на отримання реквізитів для оплати

        Б) скановані копії свідоцтв про народження / паспортів

підтвердження реєстрації

http://acety.org/registracia/
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3/
tel:(099)7000-337


Шановні керівники колективів! 
Без завантаженої вчасно в он-лайн реєстрацію фонограми

 реєстрація учасника конкурсу вважається недійсною 
такий танцюрист підлягає дискваліфікації 

без права повернення внеску за участь.
 

Учасники зобов'язані мати при собі 
копію музичного супроводу в форматі MP3 на flash-носії 

Музичний супровід номера 

Музика учасників завантажується

керівником  танц. колективу 

до 9 грудня 2021

в On-line реєстрації на сайті АСЕТУ 
відео-Інструкція   

як завантажити музику 

 в   On-line  реєстрації

Відео супровід номера 

У кожного номера номінації  Dance show  

є можливість використовувати LED-екран 

для додаткової відео / фото візуалізації 
під час виконання своєї танцювальної композиції

 

Якщо у вас є такий відео-супровід номера, то  
до 2 грудня узгодьте з  координатором заходу

 

Володимир Мосійчук (098) 002-08-65
 

необхідні технічні параметри вашого відеоматеріалу 

https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
tel:(099)7000-337


  У Вас є запитання?
 

Організаційний комітет 

choreo contest «NEW AGE DANCE»

 із задоволенням допоможе Вам!

Питання по on-line реєстрації 

та підтвердження реєстрації на конкурс : 

Наталія  (050) 882-82-30     
                 (097) 473-14-83

 Реєстрація на майстер-клас:

 Поселення учасників:

 Людмила (099) 126-5-202   
                    (068) 912-15-29 

Оформлення пільгової участі в конкурсі:

 Офіс-менеджер АСЕТУ

Олена (099) 7000-337
           понеділок-п’ятниця  з 9.00 до 17.00   

Питання по відповідностям стилю/номінації:

Головний суддя  cc «NEW AGE DANCE»

Сергій Гуменюк (063) 841-90-36 

Загальні питання:

Координатор cc «NEW AGE DANCE»

Володимир Мосійчук (098) 002-08-65  

Оргкомітет працює з понеділка по п’ятницю  9.00 - 19.00

https://www.facebook.com/nataliasubotnyaya
https://www.facebook.com/sergii.gumeniuk
https://www.facebook.com/FedoretsLudmila
https://www.facebook.com/vladimir.mosiychuk


Довідкова інформація 

Критерії оцінювання
 на choreo contest NEW AGE DANCE 

СИСТЕМА 5-Д 

Проведення заходу

у відповідності до вимог

МОЗ України по covid 19  

Загальні умови для учасників
   і супроводжуючих осіб

Довідкова інформація 

для гостей Запоріжжя

 Поселення в Запоріжжі 

До зустрічі в Запоріжжі!

https://acety.org/assets/files/resources/363/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_5_%D0%94_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.PDF
https://www.instagram.com/tv/CVQ1RkHAVGq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVQ6C0MARWr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CVSWHYmATcA/?utm_medium=copy_link

