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ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ НА НАШОМУ ЗАХОДІ, ТОМУ ЩО:

https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-6.html
https://acety.org/online_reg/

РЕЄСТРАЦІЯ  УЧАСНИКІВ ДО 11.11.2021 р. 
ВИКЛЮЧНО ON-LINE

+38(099)7000-337  

ПРОЙТИ он-лайн РЕЄСТРАЦІЮ

при умові 100% сплати організаційного внеску по безготівковому розрахунку 
до 23 листопада браслети учасників можна отримати в день виступу

ОЛЕКСАНДР ГЛАДИШ:                      +380505656401                 president@acety.org                                aleksandr.gladysh
    ТЕТЯНА ГЛАДИШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н і з а т о р и :

ПАРТНЕР ЗАХОДУ

ОТРИМАЙТЕ  ПРИВІЛЕЇ  ЧЛЕНА  АСЕТУ !

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

1. Захід АСЕТУ такого масштабу проводиться в м. Київ вже вшосте 
і збирає велику кількість участей.
2. Місце проведення заходу NIVKI-Hall - це сучасний,
дуже зручний і, що важливо, ТЕПЛИЙ комплекс залів, в яких
одночасно будуть проходити Першість Світу і Міжнародний фестиваль.
3. NIVKI-Hall розташовано в 2 хвилинах від метро.
4. Професійний світловий та звуковий супровід.
5. Діє система грантів для керівників колективів.
6. Вручаються листи подяки всім керівникам колективів .
7. Вручаються пам'ятні сувеніри всім учасникам і керівникам колективів . 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВОК, ОПЛАТА
25.11.2021

Організатори можуть відмовити у  прийомі заявок після 11 листопада 2021 р.
Організатори залишають за собою право закрити реєстрацію достроково.

Проходячи он-лайн реєстрацію, Ви автоматично погоджуєтесь на обробку персональних даних. 
Організатори гарантують не надавати персональні дані  третім особам.

Натисніть, щоб дізнатися ПОДРОБИЦІ

Натисніть, щоб дізнатися ПОДРОБИЦІ
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ВНЕСКИ З УЧАСНИКА(ОСОБИ) ЗА ПРОГРАМУ(ТАНЕЦЬ)

Організатори започаткували спеціальні кубки:

ФІНАНСОВІ УМОВИ

СОЛО, ДУЕТ/ПАРА, ТРІО

МАЛА ГРУПА

ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

Для дійсних
членів АСЕТУ, МАРКС

Для інших
учасників

lifeindance.com.ua
+38(099)7000-337  

ОЛЕКСАНДР ГЛАДИШ:                      +380505656401                president@acety.org                                aleksandr.gladysh
    ТЕТЯНА ГЛАДИШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н і з а т о р и :

LIFEINDANCE.COM.UA

Для членів IDF
Молдова

350 грн.

250 грн.

230 грн.

380 грн.

280 грн.

260 грн.

410 грн.

310 грн.

290 грн.

В залежності від епідобставин, оранізатори можуть обмежити кількість батьків та супроводжуючих осіб, що знаходяться в залі

ОРГАНІЗАТОРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ ЗАХОДУ

 - самому представницькому колективу

- спеціальні кубки за рішенням членів жюрі 

При оплаті дні проведення заходу розмір організаційних внесків зростає на 50 гривень за кожну програму (танець) з кожного учасника. 
Організатор залишає  за собою право ВІДМОВИТИ в реєстрації  та оплаті організаційного внеску в день заходу.

ВХІДНИЙ КВИТОК ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ
БАТЬКИ ТА СУПРОВОДЖУЮЧІ.................................................................................................................................... 200 гривень на один день. 
ДИТЯЧИЙ  ВХІДНИЙ  КВИТОК (дітям від 7 до 12 років включно)............................................................................50  гривень на один день.
ДІТЯМ ДО 6 РОКІВ.............................................................................................................................................................ВХІД БЕЗ ОПЛАТИ
Дитячі квитки продаються по пред'явленню свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу та вік.

Керівникам донести до відома батьків і супроводжуючих,
що вхід на всі заходи для них платний.

ВСІ УЧАСНИКИ І ГЛЯДАЧІ (ВКЛЮЧАЮЧИ БАТЬКІВ І ТРЕНЕРСЬКИЙ СКЛАД) ЗМАГАНЬ, ЗОБОВ'ЯЗАНІ НОСИТИ КОНТРОЛЬНІ БРАСЛЕТИ
ПРОТЯГОМ УСІХ ДНІВ ВИСТУПІВ

Витрати на відрядження за рахунок відряджаючих організацій.
ОРГАНІЗАТОРИ наполегливо рекомендують всім танцюристам мати МЕДИЧНУ СТРАХОВКУ, дійсну на дату проведення заходів.
Якщо Вам потрібні документи, що підтверджують Ваше перебування у нас, повідомте про це нас заздалегідь, щоб ми змогли вчасно 
їх підготувати. 
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Організатори започаткували спеціальні кубки:

lifeindance.com.ua

Александр ГЛАДЫШ:                     +380505656401               aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

о р г а н и з а т о р ы :
ОЛЕКСАНДР ГЛАДИШ:                      +380505656401                president@acety.org                                aleksandr.gladysh

   ТЕТЯНА ГЛАДИШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н і з а т о р и :

ІНСТАГРАМ  ЗАХОДУ
@LIFEINDANCE_CHAMPIONSHIP  

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ             ВІДКРИТА  ЛИГА 
Переможці Відкритої Ліги визначаються в кожній віковій групі по кожній номінації.

СВІТОВА ПЕРШІСТЬ
Переможці визначаються в кожній віковій групі по кожній номінації.

КУБОК на колектив та МЕДАЛЬ кожному учаснику, 
ДИПЛОМ кожному учаснику 

СОЛО, ДУЕТ/ПАРА, ТРІО

1, 2, 3 місце

всі фіналісти нагороджуються дипломами

МАЛА ГРУПА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
нагороджуються МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4 та далі
місце у фіналі

КУБОК на колектив та МЕДАЛЬ кожному учаснику, 
ДИПЛОМ кожному учаснику 

СОЛО, ДУЕТ/ПАРА, ТРІО
Лауреати

1, 2, 3 ступеня

все дипломанти нагороджуються дипломами

МАЛА ГРУПА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
нагороджуються МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

Дипломанти
1, 2, 3 ступеня

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ      ЛІГА ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
         Нагороджуються виключно фіналісти. Учасники отримуються більш бюджетну нагородну продукцію, 

ніж танцюристи Відкритої Ліги

КУБОК на колектив та МЕДАЛЬ кожному учаснику, 
ДИПЛОМ кожному учаснику 

СОЛО, ДУЕТ/ПАРА, ТРІО

1, 2, 3 місце

диплом фіналіста ліги початкової майстерності без зазначення місця 
всі фіналісти нагороджуються дипломами

МАЛА ГРУПА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
нагороджуються МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

4 та далі
місце у фіналі

        Нагородження учасників ПЕРШОСТІ СВІТУ
Учасники (соло, дуеты, тріо), які посіли 1-е місце, отримують  диплом, медаль та 
титул «Переможець Першості Світу».

Учасники (соло, дуеты, тріо), які посіли 2 - 3 місце, отримують  диплом, медаль та 
титул «Призер Першості Світу».

Учасники (малі групи, формейшни, продакшни), які посіли 1-е місце, отримують  
дипломи та  медалі кожному учаснику, кубок та титул «Переможець Першості Світуа».
Учасники (малі групи, формейшни, продакшни), які посіли 2 – 3 місце, отримують  
дипломи та  медалі кожному учаснику, кубок та титул «Призер Першості Світу».
Фіналісти (соло, дуеты, тріо, малі групи, формейшни та продакшни), що зайняли
4 і далі місце в фіналі, отримують диплом кожному учаснику і титул «Фіналіст Першості Світу».
Всі інші учасники отримують дипломи «за участь в Першості Світу» в оргкомітеті 
по заявці від керівника.
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HTTPS://ACETY.ORG/ACETY/IGI-SHOW.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ACETY/MUSIC-SHOW.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ONLINE-REG-INSTR/INSTR-ONLINE-3-4.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/363/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83%20(%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)_2020.PDF

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/363/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83%20(%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)_2020.PDF

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/152/OPISANIE_SHOU_STILEY_27_09_15.PDF

https://www.instagram.com/lifeindance_championship/

https://acety.org/acety/vozrasta-acety.html

https://acety.org/acety/kol-sost.html

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

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

ВІКОВІ ГРУПИ

ТАНЦЮВАЛЬНІ СТИЛІ

ОПИС  ЛІГ

ХРОНОМЕТРАЖ ВИСТУПІВ

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ АСЕТУ

КОНТАКТНЫЙ    ТЕЛЕФОН

+38(099)7000-337  lifeindance.com.ua

Дане Положення є офіційним запрошенням
на участь в СВІТОВІЙ ПЕРШОСТІ і

МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ 

З повагою, Олександр та Тетяна Гладиш!

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

+38(099)7000-337  

ОЛЕКСАНДР ГЛАДИШ:                      +380505656401                president@acety.org                               aleksandr.gladysh
    ТЕТЯНА ГЛАДИШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н і з а т о р и :

LIFEINDANCE.COM.UA

ІНСТАГРАМ-СТОРІНКА ЗАХОДУ

НЕ ВТРАТЬТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ
ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

НА ФІНАЛЬНІЙ ГРАНДІОЗНІЙ ПОДІЇ 2021 РОКУ!!!

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ПО ДНЯМ ТА ВІДДІЛЕННЯМ ЗАХОДУ  БУДЕ СКЛАДЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ЗАЯВОК

И ОПУБЛІКОВАНО  НА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ АСЕТУ НЕ ПІЗНІШЕ 22 ЛИСТОПАДА!!! 

«LIFE IN DANCE»

https://www.instagram.com/lifeindance_championship/КУДИ ЗАВАНТАЖИТИ МУЗИКУ УЧАСНИКІВ

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ПО ДНЯМ 
26 ЛИСТОПАДА

СОЛО, ДУЕТИ/ПАРИ, ТРІО
27 ЛИСТОПАДА

МАЛІ ГРУПИ, ФОРМЕЙШНИ, ПРОДАКШНИ

(м. Київ, NIVKI HALL, пр-т Перемоги,  84)

натискайте на кнопку, щоб дізнатися необхідну інформацію 


