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https://inlnk.ru/G63py
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http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_6
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ДО 12.11.2021 р. 
ВИКЛЮЧНО  ON-LINE

УВАГА!!! 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ - 2022  проводиться по віковим категоріям 2022 року!

Рейтингові бали будуть нараховані у рейтинг 2022 року!
(для нарахування рейтингових балів за участь у Чемпіонаті України у танцюриста повинен бути сплачений річний внесок на 2022 рік)

+38(099)7000-337  

ПРОЙТИ он-лайн реЄстрацію

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 !

http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВОК, ОПЛАТА
27.11.2021

ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ НА НАШОМУ ЗАХОДІ, ТОМУ ЩО: 

1. NIVKI-Hall розташовано у 2 хвилинах від метро.
2. Професійний світловий та звуковий супровід.
3. Діє система грантів для керівників колективів. 
4. Вручаються листи подяки всім керівникам колективів.
5. Вручаються пам'ятні сувеніри всім учасникам і керівникам колективів. 

СВІТОВА ПЕРШІСТЬ  проводиться по віковим категоріям 2021 року !

Організатори можуть відмовити у  прийомі заявок після 12 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

при умові 100% сплати організаційного внеску по безготівковому розрахунку 
до 25 листопада браслети учасників можна отримати в день виступу

Натисніть, щоб дізнатися ПОДРОБИЦІ
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Нагородження учасників ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
Учасники (соло, дуети, тріо), які посіли 1-е місце, отримують диплом, медаль і титул «ЧЕМПІОН УКРАЇНИ».
Учасники (соло, дуети, тріо), які посіли 2 - 3 місце, отримують диплом, медаль і титул «Призер Чемпіонату України».
Учасники (малі групи, формейшн, продакшн), які посіли 1-е місце, отримують дипломи і медалі кожному учаснику, 
кубок і титул «ЧЕМПІОН УКРАЇНИ».
Учасники (малі групи, формейшн, продакшн), які посіли 2 - 3 місце, отримують дипломи і медалі кожному учаснику, 
кубок і титул «Призер Чемпіонату України».
Фіналісти (соло, дуети, тріо, малі групи, формейшн і продакшн), які посіли 4 і далі місце в фіналі, отримують дипломи кожному 
учаснику і титул  «Фіналіст Чемпіонату України». 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ З УЧАСНИКА(ОСОБИ) ЗА ПРОГРАМУ(ТАНЕЦЬ)

НАГОРОДЖЕННЯ  ПЕРЕМОЖЦІВ

ФІНАНСОВІ УМОВИ

 

СОЛО ПОЧАТКІВЦІ
СОЛО, ДУЕТ, ТРІО 2 ЛІГА
СОЛО 1 ЛІГА
МАЛА ГРУПА 2 ЛІГА 
ФОРМЕЙШН 2 ЛІГА

СОЛО ВИЩА ЛІГА
ЛЮБИТЕЛІ, ПРОФЕСІОНАЛИ
ДУЕТ, ТРІО
МАЛА ГРУПА
ФОРМЕЙШН

Для дійсних
членів АСЕТУ, МАРКС, УАВСТ

Для інших
учасників

 МIЖНАРОДНI   ЗМАГАННЯ
250 гривень                                                                         310 гривень 
250 гривень                                                                         310 гривень 
280 гривень                                                                         340 гривень
220 гривень                                                                         280 гривень
200 гривень                                                                         260 гривень

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. 

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 :

«Кубком LIFE IN DANCE»  нагороджується танцювальний клуб, 
який набрав найбільшу кількість участей.

LIFEINDANCE.COM.UA

ЧЕМПІОНАТ  УКРАЇНИ, СВІТОВА  ПЕРШІСТЬ

ЛИГА ПОЧАТКІВЦІВ

СОЛО, ДУЕТ, ТРІО

МАЛІ ГРУПИ,
ФОРМЕЙШНИ,
ПРОДАКШНИ

300 гривень                                                                           360 гривень 
350 гривень                                                                           410 гривень 
250 гривень                                                                           310 гривень
220 гривень                                                                           280 гривень
200 гривень                                                                           260 гривень

за 1-3 місце нагороджуються дипломами, медалями,
всі фіналісти нагороджуються дипломами. 

медальний залік (кожен учасник отримує сувенірну медаль),
всі учасники нагороджуються дипломами 

за 1-3 місце КУБОК на колектив, медалі та дипломи кожному учаснику,
всі фіналісти нагороджуються дипломами. 

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.
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ВІКОВІ ГРУПИ

ТАНЦЮВАЛЬНІ СТИЛІ

ХРОНОМЕТРАЖ ВИСТУПІВ

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ ЛПСТ АСЕТУ

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 :

Дане Положення є офіційним запрошенням
на участь в Чемпіонаті України, Світовій Першості

і Міжнародних змаганнях з 
ORIENTAL DANCE «LIFE IN DANCE»

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

З повагою, Олександр та Тетяна Гладиш!

ДОВІДКОВА  ІНФОРМАЦІЯ

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-СТОРІНКА ЗАХОДУ

КУДИ ЗАВАНТАЖИТИ МУЗИКУ УЧАСНИКІВ

ОПИС ЛІГ

+38(099)7000-337

НЕ ВТРАТЬТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ 
ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

НА  ФІНАЛЬНІЙ ГРАНДІОЗНІЙ ПОДІЇ  2021 РОКУ!!!

натискайте на кнопку, щоб дізнатися необхідну інформацію 

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

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. 


