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BEST SHOW формейшн  
Переможець отримає винагороду 5000 грн.
(за умови участі в цій категорії 5 та більше команд) 

 
ВІДКРИТА ЛІГА

 "Мала група",  "Формейшн", "Продакшн"
Лауреати 1-2-3 ступеня отримують  кубок на колектив 

+ медаль та диплом кожному учаснику групи
   Дипломанти 1-2-3 ступеня  нагороджуються дипломами

 
 Solо Duo Trio  

Лауреати 1-2-3 ступеня 
нагороджуються медалью та димломом 

 Дипломанти 1-2-3 ступеня нагороджуються дипломами
 
 

 ЛІГА "ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"
 "Мала група", "Формейшн", "Продакшн"

1-3 місце  отримують кубок на колектив 
+ медаль та диплом кожному учаснику групи

 Фіналісти нагороджуються дипломами
 

 Solо Duo Trio 
1-3 місце нагороджуються медалью та димломом 

 фіналісти нагороджуються дипломами
 

Професійні судді АСЕТУ,  зірки танцю і топ-хореографи України

Підписуйся на сторінку DLL#22  

Instagram @_dll_212  та будь в курсі line up

Line Up | склад суддівLine Up | склад суддів

Awards | нагородженняAwards | нагородження

https://www.instagram.com/_dll_212/
https://www.instagram.com/_dll_212/
https://www.instagram.com/_dll_212/


опис стилів

Age categories | вікові категорії

Age categories | вікові категоріїБебі  (2018 р.н. та молодшi)Діти (2016 р.н.  та молодші)Ювенали   (2012-2015 р.р.н.)ЮнІори  (2008-2011 р.р.н.)          Дорослі  (2007 р.н. та дорослiшi)

Mastery levels | рівень майстерностіMastery levels | рівень майстерності

*Вікова категорія в групах та ансамблях 
визначається по найдорослішому танцюристу. 

Допустима участь у групових постановках
танцівників старшої вікової категорії 20% 
від загальної кількості учасників групи.

опис рівней майстерності

Nomination 
| номінації

формейшн

Best Show
1st place -5000 грн.  

Nomination 
| номінації

Free category

Classical dance      Folk dance 

Dance show  

Show Girls 

ліга "ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ліга  "ВІДКРИТА"

* Організатори мають право
 об’єднувати номінації і вікові категорії

Baby dance 

Modern     Contemporary сhoreography  

Jazz сhoreography

опис номінацій

формейшн

Best Show
1st place -5000 грн.  

Street Dance сhoreography

https://acety.org/acety/tanc-ruk/tanczevalnyie-stili-show.html
https://www.instagram.com/p/CnB3ceHtIKH/
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


Stage forms | Nominations |   Financial conditions

 Сценічні форми |  Номінації |  Фінансові умови

Stage forms | Nominations |   Financial conditions

 Сценічні форми |  Номінації |  Фінансові умови

     СЦЕНІЧНА ФОРМА               розмір внеска          хронометраж   номера
Solо (1 учасник)                         250 грн.                                         до 2 хв.

 Duo/Trio (2-3 уч.)                   250 грн. з особи за номер             до 2 хв. 
 Мала група (4-7 уч.)            230 грн. з особи за номер             до 3 хв. 
 Формейшн (8-24 уч.)           230 грн. з особи за номер              до 4 хв.
 BEST SHOW Формейшн       280 грн. з особи за номер              до 4 хв.
Продакшн (25 та більше уч.)    210 грн. з особи за номер      до 5 хв

 

Організаційні внески за участь 
 для дійсних членів АСЕТУ  складають: 

     СЦЕНІЧНА ФОРМА               розмір внеска          хронометраж   номера
Solо (1 учасник)                         310 грн.                                         до 2 хв.

 Duo/Trio (2-3 уч.)                   310 грн. з особи за номер             до 2 хв. 
Мала група (4-7 уч.)            290 грн. з особи за номер            до 3 хв.
Формейшн (8-24 уч.)            290 грн. з особи за номер            до 4 хв.
BEST SHOW Формейшн       340 грн. з особи за номер             до 4 хв.
Продакшн (25 та більше уч.)     270 грн. з особи за номер    до 5 хв

 

Організаційні внески за участь 
 для інших танцюристів  складають: 

Загальні умови для учасників
   і супроводжуючих осіб

 
Вхідний квиток для  глядачів та супроводжуючих: 150 грн.

 
 

Якщо танцюрист бере участь  в 10 та більше номінаціях
 конкурсу DLL#22 ,  то він отримує  

один  безкоштовний квиток для свого батька/матері

 
Дітям до 5 років - вхідний квиток у подарунок
Дітям від 6 до 11 років - вхідний квиток 50 грн.

Загальні умови для учасників
   і супроводжуючих осіб

https://www.instagram.com/p/CnB8TmkNQ1n/


 on-line реєстрація  on-line реєстрація 

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

не пізніше 6 лютого  (понеділок) до 19.00

Реєстрація учасників 
On-line на сайті АСЕТУ 
Реєстрація учасників 
On-line на сайті АСЕТУ 

підтвердження реєстраціїпідтвердження реєстрації

Якщо вам потрібна допомога в on-line реєстрації
то тут Інструкція on-line реєстрації 

 або ви можете звернутися 
 з понеділка по п’ятницю 9.00 - 17.00

до  офіс-менеджера АСЕТУ (099) 700-03-37 Альона 
 

Реєстрація з отриманням стартових номерів для колективів Запоріжжя
буде проводитись тренером або представником клубу

 11 лютого  (субота) з 10.00 до 15.00
за адресою:  ПК «Металургів», вул. Незалежної України, 17

Як підтвердити реєстрацію в день виступу?
 

За умови 100% оплати організаційного внеску 
за безготівковим розрахунком  до 10 лютого (13.00)  

 номери та безкоштовні вхідні квитки для учасників  
можна отримати в день виступу

 
При цьому керівник ОБОВ'ЯЗКОВО 

повинен спочатку пройти он-лайн реєстрацію
і вислати реєстратору 

Світлані Петровській (099) 706-83-23  
 

     А) скановані копії свідоцтв про народження / паспортів
Б) запит на отримання реквізитів для оплати

      

http://acety.org/registracia/
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3/
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3/


Отримайте привілеї члена АСЕТУ!   Отримайте привілеї члена АСЕТУ!   

як стати членом АСЕТУ?  

Web-підтримка АСЕТУWeb-підтримка АСЕТУ

Офіційний сайт АСЕТУ 

 АСЕТУ в  Instagram 

АСЕТУ в Telegram 

АСЕТУ в Facebook 

Музичний супровід номера Музичний супровід номера 

Музика учасників завантажується
керівником  танц. коллективу 
до 9 лютого 2023
в On-line реєстрації на сайті АСЕТУ 

відео-Інструкція   
як завантажити музику 

 в   On-line  реєстрації

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 

Замовлення нових  карт АСЕТУ 
здійснюється  он-лайн  до  30 січня 2023 

https://acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family
https://www.facebook.com/acety.org/
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/acety/yak-statu-chlenom-asetu.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html


Оформлення карт АСЕТУ 
для пільгової участі в конкурсі:
Офіс-менеджер АСЕТУ (099) 700-03-37        Альона    
    понеділок-п’ятниця  з 9.00 до 17.00   

Питання по відповідностям стилю/номінації
Головний суддя DLL#22
Сергій Анікєєв 067 636-49-00 

Загальні питання:
Координатор фестиваля  «DLL#22»
Володимир Мосійчук (098) 002-08-65  

Питання по реєстрації на конкурс: 
Світлана  (066) 706-83-23     
                   (096) 908-20-38

  У Вас є запитання?

Організаційний комітет 

 

 із задоволенням допоможе Вам!

Замовлення нових та продовження вже наявних карт АСЕТУ 
здійснюється  он-лайн  до  30 січня 2023 

До зустрічі в Запоріжжі!До зустрічі в Запоріжжі!


