
 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв 
«Зіркове дитинство» 

 

 
 

 

Дата проведення:  21 травня 2023 року  
Місце проведення:  м. Київ, Проспект Берестейський, 112, центр культури «Святошин» 

Організатори: ВГО «АСЕТУ», ГО «Танцювальний союз «Позитив»,  

                                  Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк 

Детальна інформація:  

Офіційний сайт АСЕТУ - http://acety.org/ 

Офіційна сторінка АСЕТУ в інстаграм - https://www.instagram.com/acety_family/  

Наша сторінка в інстаграм - https://instagram.com/dupozitiv  

ФОТО&ВІДЕОСУПРОВІД ПОДІЙ: компанія Bravo media support 

Фестиваль проводиться за правилами АСЕТУ. 

У фестивалі можуть брати участь всі бажаючі. 

 

 

 
 

http://acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
https://instagram.com/dupozitiv


 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв 
«Зіркове дитинство» 

Номінації Вікові групи 

BEST SHOW!!!! Формейшн, Грошова винагорода!!! 
Contemporary імпровізація; 
Dance show (танцювальне шоу); 
Street show  
Сучасний естрадний танець; 
Фольк (народна хореографія); 
Джаз/Модерн/Contemporary dance; 
Вільна танцювальна категорія (ВТК); 
Fantasy; 
Спортивно-бальний танець  
ТІЛЬКИ ГРУПИ/ФОРМЕЙШН/ПРОДАКШН 

Mini – 5 років та молодше (2018 р.н. та 

молодші)  

Baby – 6-7 років (2016-2017 р.н.)  

Kids - 8-11 років (2012-2015 р.н.)  

Juniors – 12-15 років (2008-2011 р.н.)  

Adults – 16 та доросліше (2007 р.н. та 

старші)  

Cумісна вікова категорія 

*Вікова категорія в малих групах, формейшнах та продакшнах визначається по найдорослішому 
танцюристу.  Увага! Дозволяється перевищення по віку   на 20% від  загальної кількості  
учасників номеру.  

Вікова категорія визначається по року народження, а не по даті народження!!!  
 

Кількісний склад Тривалість 
композиції 

Fantasy 

Тривалість 
композиції 

Ліги 

Соло  
Дует/пара 

Тріо  
Мала Група(4-7уч.) 

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. 

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 

Умови участі у фестивалі 

Реєстрація: 

 Он-лайн реєстрація до 14-00  10.05.2023 року на сайті www.acety.org  

 Підтвердження реєстрації та сплата внесків за участь усіх колективів 
обов’язкова до 15.05.2023. (останій день)   

Для цього звертайтесь за телефоном +38 050 921 08 20 (Анна)  

Додати музику в реєстрацію до 15.05.2021р. 
З собою обов'язково мати дублікат запису на USB флеш-носіях (флешка) в аудіоформаті. 

Аудіотреки на телефонах, CD та інших носіях прийматися не будуть. 
Тривалість композиції може бути скорочена, якщо вона не відповідатиме вимогам 

даного положення. 

 

 

http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/
http://www.ukrdance.com/


 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв 
«Зіркове дитинство» 

Нагородження учасників:  
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, медалями; 

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 
медалями на колектив, іменними дипломами.  

 Всі фіналісти нагороджуються дипломами  
  

Contemporary імпровізація  

ДРЕС-КОД: ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ ОДЯГ    

будуть нагороджені грошовою премією, в розмірі 2000 грн   

(за умови участі в номінації не менше 6 чоловік) 

     
 Змішана вікова категорія  Змішана вікова категорія   

 Best Show формейшн-5000 грн.  Best Show продакшн-10000 грн.  

(за умови участі в номінації не менше 6 команд) 

 

Організатор залишає за собою право змінювати 
порядок та тривалість проведення змагання.  

   
                        Нагородження переможці відбуватиметься   

                 після кожного відділення конкурсної програми. 
 

Вручення грошової премії проводиться в кінці заходу 
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на урочистому закритті фестивалю. 
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  

Для інших учасників  

Ліга початкової 
майстерності-  
Соло, дует/пара, 
тріо  

340  400  

Соло, дует/пара, тріо 
відкритих ліг  

390  450  

Мала  група  290  350  

Формейшн, продакшн  290  350  

 Імпровізація, під 
музику організатора  

340 400  

 

Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів: 200 грн. на день.  

Дітям до 10 років – 50 грн.  Дітям до 5 років, вхід безкоштовний. 
   Для керівників та тренерів танцювальних колективів 

 вхід на змагання  по попередній заяві безкоштовний.  

 

Увага!!! 

Керівникам, донести інформацію до батьків про те, що 

вхід на фестиваль для них платний. 

 
За додатковою інформацією звертатись  

до організаторів за телефонами:  
 (050)9210820 – Анна, (063)0469944 – Ірина 

 stolucya@ukr.net 
 

Положення є офіційним запрошенням на участь!!! 
 

До зустрічі на фестивалі!!! 

mailto:stolucya@ukr.net

