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Палац культури «Металургів»

 вул. Незалежної України, 17 

 International Dance Federation
Асоціація сучасного та естрадного танцю України

“DANCE✩IVENT✩ZP” | ФОП Мосійчук В.М. 

 Всеукраїнський конкурс
з сучасних танців 

 Всеукраїнський конкурс
з сучасних танців 



 Призери "Мала група" та "Формейшн"
отримують кубок на колектив 

+ медаль та диплом кожному учаснику групи
всі фіналісти нагороджуються дипломами

 

 
Призери  Solо Duo Trio  

1, 2, Вищої та Відкритої ліги  
нагороджуються медалями та дипломами,

 фіналісти - дипломами
 
 

Всі учасники  категорій  
"Початківці" та "Початківці PLUS"
 нагороджуються медалями та дипломами

 
 
 

Всі учасники категорії "Старт" 
 нагороджуються  дипломами та сувенірами

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 суддів

Awards | нагородження

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


 

Вхідний квиток 
для  глядачів та супроводжуючих: 150 грн.

 
 
 

Якщо танцор 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.

 
 
 

 Ламінація номера учасника -15 грн. 
 (1 номер + 4 шпильки)

 
Для того, щоб уникнути незручностей під час змагань
Всі номери учасників будуть заламіновані заздалегідь. 

Заламіновані номери керівник колективу отримує на  реєстрації.

Financial conditions |  Фінансові умови

Для ліги "Start"
                        Соло – 240 грн. з кожного учасника за танець (програму)

 
Для дійсних членів АСЕТУ:

всі сценічні форми - 240 грн. з кожного учасника за танець (програму)
                    

Для танцюристів, які не є членами АСЕТУ:
всі сценічні форми - 300 грн. з кожного учасника за танець (програму)

                    



 on-line реєстрація 

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 учасників 
On-line на сайті АСЕТУ до 

6 лютого  (понеділок)  19.00 

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

      

підтвердження реєстрації

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

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


Mastery levels | Ліги

Сценічні форми

Номінації

Management DLL#22
 

вікові категорії

Music and timing

Як стати членом АСЕТУ

https://www.instagram.com/p/CmgVNIRNvVV/
https://www.instagram.com/p/CmgVd9jtX81/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmgU3ZtNIbT/
https://www.instagram.com/p/CmpOsdaLRPw/
https://www.instagram.com/p/CmpOsdaLRPw/
https://www.instagram.com/p/Cmgfl15NtnZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://acety.org/assets/files/resources/363/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_street_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3.PDF
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


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   

  У Вас є запитання?

Організаційний комітет 

 

 із задоволенням допоможе Вам!

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

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

Оргкомітет працює з понеділка по п’ятницю  9.00 - 19.00

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



Довідкова інформація 

Безпека і комфорт  

Загальні умови для учасників
   і супроводжуючих осіб

Довідкова інформація 
для гостей Запоріжжя

 Поселення в Запоріжжі 

До зустрічі в Запоріжжі!

Web-підтримка АСЕТУ

Офіційний сайт АСЕТУ 

 АСЕТУ в  Instagram 

АСЕТУ в Telegram 

АСЕТУ в Facebook 

До зустрічі в Запоріжжі!

https://www.instagram.com/p/CmpVnzHL7wo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmggU4RNKGK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cmgg0jqtWSU/?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/

