Clubul Sportiv ”Pro Dance Botoșani
Vă invită să ducem împreună mai departe tradiția
Concursului Naţional de Dans ”TĂRÂMUL DANSULUI”
Ediţia a XIV - a
27 iunie 2021 – ediție ONLINE
Concursul se adresează copiilor sau tinerilor din judeţul Botoşani şi din celelalte județe din ţară,
înscrişi într-o formă de învăţământ de stat sau din sistem privat: ONG (club, asociaţie, fundaţie),
Școală/Liceu (clasele 0-12), Universitate, Case/Centre de Cultură, PFA, SC, trupe independente. etc, cu sau
fără personalitate juridică, care abordează exclusiv dansul de tip sincronizat, specific scenelor de spectacole.
Concursul va avea loc online (vizionarea videoclipurilor preînregistrate, prin video streaming, pe
site-ul prodancebt.ro).
REGULAMENTUL CONCURSULUI:

I.

Secțiuni:

1. Amatori: 1-2 ore de antrenament pe săptămână
2. Performață: peste 3 ore de antrenament pe săptămână
II. Discipline:
1. Clasic/balet

7. Tematic

2. Contemporan/Modern

8. De caracter/Etno stilizat

3. Lyrical /Jazz Dance

9. Show-revue/Cabaret/Musical Theater

4. Acro dance/Majorete

10. Street dance

5. Pop dance/MTV Comercial

11. Sportiv (latino, standard)

6. Show dance/Fantezie coregrafică
12. Open: dansuri care nu pot fi încadrate în nicio disciplină mai sus menționată - aici pot intra
dansuri retro (disco, swing, tap, charleston, rock'n roll, etc); dansuri cu obiecte;
combinații/mixaje de dansuri provenite din discipline diferite
III. Categorii (tipuri de formație):
1) solo

2) duo

3) grup (3-12 dansatori)

4) formație (minim 13 dansatori)

IV. Grupe de vârstă:
1) 4 - 6 ani

2) 7 - 8 ani

3) 9 - 10 ani

5) 13 - 14 ani

6) 15-16 ani 7 ) 17-18 ani

4) 11 - 12 ani
8) 19+ ani

Pentru înscrierea corectă, se va face media aritmetică a vârstei concurenților la data desfășurării
concursului. Exemplu: dacă media aritmetică este de 10.65 ani, se încadrează în grupa 3 (9-10 ani)

V. Taxa de participare: se plătește pentru fiecare dansator / dans / coregrafie, după cum
urmează:
80 de lei → solo

60 de lei/persoană → duo

50 de lei/persoană → grup

40 de lei/persoană → formație

VI. Timpi limită:
a. Solo - maxim 2.00 min.
c. Grup - maxim 3.30 min

b. Duo - maxim 2.30 min.
d. Formaţii - maxim 4.00 min.

VII. Clasamet:
a. Locul I : media finală între 9 - 10
b. Locul II : media finală între 8 - 8,99
c. Locul III : media finală între 7 - 7,99
d. Locul IV: media finală între 6 - 6,99
e. Locul V: media finală este sub 6.
VIII. Premii:
1) Trofee: pentru câștigătorii fiecărei discipline, atât la secțiunea”Amatori”
cât și la secțiunea ”Performanță”, indiferent de grupa de vârstă sau tipul de formație
ATENȚIE! Toate acestea se decernează doar în cazul obținerii unei medii de cel puțin 9
(nouă).
2) Plachete: pentru toate momentele din concurs (personalizate)
3) Medalii: pentru dansatorii care obțin locul I, II, III
4) Diplome: pentru fiecare coregrafie din concurs și pentru fiecare dansator (individuale)
• Instructorii/coordonatorii formațiilor vor primi adeverință de participare
* Toate premiile (trofee/plachete/diplome) se vor trimite ulterior coordonatorilor formațiilor
participante cu taxa la destinatar.
* Taxele de înscriere nu se returnează în cazul retragerii unei formații din concurs.
* Pot exista și premii în bani, dacă se găsesc surse exterioare de finanțare. Se vor premia:
cea mai bună școală de dans, cea mai mare notă din concurs, cea mai originală coregrafie.
IX. Date de contact: prof. Constantin Dicu:
•

Telefon/whatsapp: 0742.136.349

•

E-mail: prodancebt@gmail.com

•

Facebook: Concurs Dans Botosani
Alegeți profesionalismul, tradiția și corectitudinea!
Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim succes!

