Consiliul Județean Botoșani
Școala Populară de Arte ”George Enescu ”

ȘI

Clubul Sportiv ”Pro Dance”
Botoșani

Vă invită să ducem împreună mai departe tradiția
Concursului Naţional de Dans ”TĂRÂMUL DANSULUI”
Ediţia a XV - a , FORMAT FIZIC
Botoşani, 13 iunie 2022
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.
REGULAMENTUL CONCURSULUI:
I.

Secțiuni:

1. Începători - copii care frecventează cursurile de dans de un an, maxim doi
2. Avansați - dansatori care au o experientă de scenă de trei ani sau mai mult
II. Discipline:
Divizia 1 - Balet/Neoclasic
Divizia 2 - Contemporan / Lyrical /Jazz Dance
Divizia 3 - Acro dance/Majorete
Divizia 4 - Pop dance/Modern - nu se admit mixaje de melodii; dansuri care sunt efectuate pe
melodii întregi, originale, așa cum le auzim sau vedem pe posturile de radio/tv; ceea ce cu toții le
numim melodii pop; câteva exemple aleatorii de cântăreți difuzați permanent în media
muzicală: Maluma, Alvaro Soler, Madonna, Smiley, Inna, Enrique Iglesias, Gente de Zona, Sean
Paul, Christina Aquilera, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Jason Deluro etc.
Divizia 5 - Sportiv (standard/latino americane)
Divizia 6 - Tematic
Divizia 7 - De caracter (Dansul popoarelor) + Etno stilizat românesc
Divizia 8 - Show dance/Fantezie coregrafică
Divizia 9 - Steet dance/MTV Comercial
Divizia 10 - Open: dansuri care nu pot fi încadrate în nicio disciplină mai sus menționată - aici
pot intra: disco, twist, swing, tap, vodevil, charleston, french can-can, rock'n roll, etc.); dansuri cu
obiecte; combinații de dansuri provenite din discipline diferite; orice altă prezentare coregrafică
originală
III. Categorii (tipuri de formație):
1) grup (5-12 dansatori)

2) formație (13 sau mai mulți dansatori)

IV. Grupe de vârstă:
1) 5 - 6 ani

2) 7 - 8 ani

3) 9 - 10 ani

4) 11 - 12 ani

5) 13 - 14 ani

6) 15-16 ani

7 ) 17-18 ani

8) 19+ ani

Pentru înscrierea corectă, se va face media aritmetică a vârstei concurenților la data desfășurării
concursului

V. Taxe de participare: se plătește pentru fiecare dansator / dans / intrare în scenă / coregrafie,
după cum urmează:
65 de lei/persoană → grup

50 de lei/persoană → formație

► IMPORTANT! Nu se percepe taxă de intrare în sala de spectacol (pentru bilete, brățări etc.)

VI. Timpi limită:
a. Grup – maxim 4.00 min

b. Formaţii – maxim 4.30 min.

VII. Premii:
1) Trofee/cupe:
● marele trofeu al competiției: oferit școlii de dans cu cele mai multe și mari punctaje obținute
● 10 trofee/cupe: pentru câștigătorii fiecarei discipline în parte
2) Plachete: pentru locurile I, II și III
3) Medalii: pentru fiecare copil participant
4) Diplome: pentru fiecare coregrafie din concurs

5) Bani numerar: 3000 de lei - câte 300 de lei pentru câștigătorul fiecărei din cele zece
discipline de dans ale concursului. Atenție! - premiul în bani nu se acordă
decît pentru dansurile ce obțin cel puțin media 9,50!
VIII. Validarea pentru corcurs: → după trimiterea ordinul de plată (pe email/
watsapp/messenger) cu taxa de înscriere, conform regulamentului, care va fi achitată în contul Clubului
Sportiv "Pro Dance" Botoșani : RO66BACX0000002163501000, deschis la UniCredit Bank, cu
următoarele specificații: taxă concurs; denumirea de scenă a trupei/lor; instituția; localitatea

IX. Loc de desfăşurare: Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani,
Str. B-dul Mihai Eminescu nr. 48, începând cu ora 1100. Intrarea este liberă!

X. Date de contact: prof. Constantin Dicu
-

Telefon/SMS/Whatsapp: 0742.136.349

-

E-mail: prodancebt@gmail.com

-

Facebook: Constantin Dicu

-

Înscrierea efectivă în concurs se face la adresa:
www.prodancebt.ro !!!
Data limită: 1 iunie 2022!
Transportul, cazarea sau masa concurenţilor NU sunt suportate de organizatori.
Alegeți profesionalismul, continuitatea și corectitudinea!
Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim succes!
Motto-ul nostru: ”Organizăm concurs de dans, nu afecere individuală pe banii dumneavoastră”!!!

