
 

 

 

Громадська організація  
«Центр сучасного розвитку дитини «Атлантида» 

Школа аеробіки при федерації аеробіки України 

                              Зразкова студія сучасного танцю «Атлантида»  
 

    

6 березня 2020 р,  м. Київ  
Концертна зала КНУБА  

(Київського Національного університету 

будівництва та архітектури)                                        
 
www.atlantida-sportdance.com.ua 

 
Запрошуємо Ваш колектив 

«___________________________________________» 

керівник____________________________________________________________ 

прийняти участь у Ювілейному 10 фестивалі сучасного естрадно-

спортивного танцю  «Танцюємо разом-2020» 6 березня 2020 р,  м. Київ. 

Фестиваль відбудеться за підтримки Громадської організації «Центр сучасного       

розвитку дитини «Атлантида», Федерації аеробіки України, ЦШВСМ ЦС ФСТ 

«Україна». 

Загальне положення проведення фестивалю: 

1. Мета фестивалю – зробити дитячу і юнацьку творчість більш доступною, 

популярною і цікавою не тільки для виступаючих, але і глядачів, і цим 

залучити до занять різними жанрами мистецтва і спортом всіх бажаючих у 

будь-якому віці і з різними здібностями. 

2. Колективи представляють танцювальні композиції, відповідно номінацій та 

вікових категорій. Анкета-заявка заповнюється окремо на кожний 

конкурсний номер. 

Номінації: 

 Сучасна хореографія (contemporary, модерн, джаз модерн, джаз…); 

 Street dance (hip-hop, jazz-funk, а також інші напрямки сучасної клубної 
та вуличної танцювальної культури); 

 Естрадний/Стилізований народний танець; 
 Спортивний танець. 
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Вікові категорії: 

 Діти             -  до  7 р. 
 Кадети         -  7 - 10 р. 
 Юніори        -  11- 13 р. 
 Молодь        -  14 р. і  ст.   
 Змішана       -  декілька вікових групп (тільки для Формейшн та 

Продакшн) 
Вікова категорія визначається за віком більшості членів команди. 

                                             

3. Кількість учасників у кожній композиції не менше 5 чоловік.  

 Мала група 5-7 участників 

 Формейшн 8-20 участників 

 Продакшн  20 і більше…                                                              

4. Тривалість номеру – до 4 хв.    

Фонограми: 

Кожна фонограма виступу повинна бути чітко підписана (назва 

композиції, назва колективу та інфо з точки/за кулісами) та відправлена   

не пізніше 1 березня на E-mail: atlantidasportdance@gmail.com , а також 

копію фонограм керівнику мати с собою на флеш носії в день проведення 

фестивалю. 

5. Порядок виступів, визначаються та регламентуються організаторами 

фестивалю. 

Оргкомітет залишає за собою право об’єднувати номінації та категорії. 

Про всі нюанси з приводу концертної програми потрібно повідомити 

організаторам заздалегідь ,проте не пізніше ніж за 5 днів до для проведенні 

заходу. Спірні питання вирішуються з організаторами в робочому порядку. 

6. Переможців у кожній номінації встановлює жюрі. 

 

Жюрі: 

Журі фестивалю діячі культури та мистецтва, продюсери та режисери, 

викладачі профільних напрямів в ВУЗах, провідні хореографи та судді. 

Постановники та балетмейстери з великим досвідом роботи в мистецькій 

галузі. 

Склад членів журі фестивалю буде відомий за 2 неділі до проведення 

конкурсу та дізнатись цю інформацію буде можливо в оргкомітеті фестивалю, 

або слідкуйте за деталями на офіційних сторінках фестивалю у соцмережах. 
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Критерії оцінювання: 

 Техніка виконання; 

 Синхронність виконання; 

 Музикальність;  

 Драматургія, сюжетність; 

 Артистизм; 

 Відповідність матеріалу до віку виконавців та заявленій категорії; 

 Видовищність номеру та загальне враження. 

Максимальний бал від кожного члена журі за композицію 10 балів. 

Середній бал від усіх виставлених оцінок членами журі є результатом 

виступу колективу. Голова оргкомітету фестивалю, у випадках 

суперечливих результатів оцінювання, має право додаткового голосу. 

 

7. Колективи нагороджуються дипломами, грамотами та пам’ятними призами, 

переможці нагороджуються кубками. Всі учасники нагороджуються 

дипломами та медалями з символікою фестивалю. Нагородження 

відбувається після останнього концертного номеру програми. 

На фестивалі буде проводитись фото- та відеозйомка. Фотоматеріали будуть 

відправлені керівникам без додаткових внесків коштів. Деталі та 

домовленності з відеозйомки можно буде з'ясувати у організаторів або з 

відеографом персонально на фестивалі. 

8. Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок внесків учасників та 

коштів організаторів. 

9. Концерти фестивалю відбудуться у Концертній залі КНУБА (Київського 

Національного університету будівництва та архітектури) за адресою: м. Київ, вул. 

Преображенська 2. Проїзд від ст. М «Шулявська» 223 маршруткою до зупинки 

«вул. Освіти» 

Програма фестивалю: 

6 березня 2020:         16.00-17.00 Репетиція на сцені (розмітка)  

                              17.30-20.00 Концерт 

                         20.00-20.15 Урочисте закриття фестивалю,  

                         нагородження переможців та учасників фестивалю.                                                                     

 



 

 

Умови участі : 

1. Заявку на участь Вашого колективу у фестивалі просимо подати 

до 14 лютого 2019р., шляхом заповнення відповідної форми на сайті у 

відповідному розділі: www.atlantida-sportdance.com.ua  

2. До участі допускаються колективи, які вчасно подали заявку на участь та 

сплатили організаційні внески. 

Якщо будуть учасники, які по поважній причині не виступлять на фестивалі – 

дирекція повертає кошти згідно заяви керівника. 

Вхід у глядацьку залу для усіх бажаючих безкоштовний. 

 

Дане Положення є офіційним запрошенням на фестиваль. 

  
 
           

            Директор фестивалю       Павлова Ольга                         моб/тел  067-406-05-02   

          

                             

            Головний адміністратор   Долинська Олександра            моб/тел  098-850-05-00                              

  

 

Директор фестивалю «Танцюємо разом-2020»    Павлова О.  
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