
DETALII / PRECIZĂRI  

 

Înscrierea în concurs se face până duminică, 20 iunie 2021, direct în site-ul prodance.ro și presupune:  

1.  Completarea tuturor ”câmpurilor” existente 

2.  Încărcarea videoclipului (format MP4/MKV/AVI/FLV/MOV/MPEG/DVIX)  - maxim 500  megapixeli. 

Nu trimiteți înregistrări UHD!  Petru fiecare material ”încărcat”, trebuie precizat: formația, 

scoala/clubul de dans și localitatea 

• Odată cu aceste acestea, se achită și taxa de concurs în contul: RO66BACX0000002163501000 

deschis la UniCredit Bank. Precizați ”Taxă concurs” de la formația...scoala/clubul de dans... 

localitatea... 

         Recomandăm trimiterea dovezii plății - foto, scanare, pe mail-ul sau telefonul precizate în 

regulamentul concursului. 

 

 Juriul:  Va fi format din 3-5 specialişti în domeniul dansului,  ( ”prezentat” pe site-ul prodancebt.ro și 

pe pagina de facebook ”Concurs Dans Botoșani”) imediat după negocierile și perfectarea documentelor 

specifice acestui eveniment. 

 

Evaluarea (arbitrarea): 

• Se face pe bază de punctaj de la 2 la 10 puncte (inclusiv cu zecimale), conform 

criteriilor de jurizare (un punct se acordă din oficiu). Se calculează făcând media 

aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al juriului 

• În caz de egalitate în punctaje, se va acorda același premiu/loc  

• Este de tip închisă şi finală (irevocabilă și incontestabilă). Nu se admit contestaţii! 

• Se va face separat pe secțiuni, discipline, categorii și grupe de vârstă! 

• Momentele coregrafice înscrise eronat la o anumită disciplină, vor fi reâncadrate corect 

de către mebrii juriului, fără a fi depunctate 

 

Criterii de jurizare: 

A. Tehnică: muzicalitate, sincronizare/temporizare, execuție/mobilitate controlată, dificultate tehnică. 

B. Performanță: creativitate, formații/nivele/alinieri, intensitate/siguranță de sine/expresivitate. 

C. Imagine scenică: impresie artistică, așezare în scenă, costume, show. 

    

           Alte informații, reguli și recomandări:  

• Fiecare școală de dans/instituție etc, poate să se înscrie cu un număr nelimitat de 

dansuri/videoclipuri. 

• Concurenții trebuie să încarce doar fișiere video care au fost filmate în orice spațiu 

(interior, exterior, eveniment) în anul 2021, cu imagine și sunet clare, de deasupra 

nivelului dansatorilor.  



• Filmați cu o cameră profesională dintr-un unghi fix, recomandabil din față, ca și cum ar 

evolua pe scenă, într-un spațiu cu luminozitate suficientă. 

• Corpul dansatorilor trebuie să fie pe deplin vizibil pe tot parcursul filmărilor, fără a 

intra alte persoane ”în cadru”. 

• Videoclipul trebuie să fie o singură înregistrare și nu mai multe înregistrări editate 

împreună. 

• Nu sunt permise efectele speciale în filmare. 

• Organizatorii nu răspund de calitatea slabă a imaginii sau a sonorului din materialele 

video trimise. 

• Acest concurs nu se adresează dansurilor populare (folclorice) sau gimnasticii ritmice. 

• Toţi dansatorii trebuie să aibă costumaţie/vestimentaţie decentă, de bun gust, în 

concordanţă cu vârsta acestora şi tipul de dans executat. 

• Figurile de dans, mişcarea scenică, gesturile coregrafice vor fi lipsite de nuditate şi 

obscenitate. 

• Nu sunt admise coregrafii care sugerează indecența, violența fizică/psihică, rasismul 

sau melodii cu limbaj vulgar. 

• Muzica  nu trebuie să fie agresivă, cu sonorităţi neadecvate - hard rock, heavy metal, 

manea sau orice stil de expresie sonoră care, în mod normal, nu ar trebui să însoţească 

paşii unui copil (fie ei și de dans) în dezvoltarea emoţional-intelectuală a acestora.  

 

         ●    Odată cu înscrierea la acest concurs, coordonatorii formațiilor de dans, 

concurenții și părinții acestora, sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal și a imaginilor video de către Clubul Sportiv Pro Dance Botoșani, în scopul 

promovării și popularizării acestui eveniment pe orice canal media. 

 

   

 

  
 


