Положення
«ART WEEKEND FEST 2018»
12.10.2018 р по 15.10.2018 р.

Місце проведення: Туристично-розважальний та гірськолижний комплекс «Сонячна
долина», вул. Лісова, 3, с. Бояни, Чернівецька область (сайт: www.sdolina.com.ua)

Організатори заходу:
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ
(INTERNATIONAL UNION OF ARTS)
Голова правління Манкиш Світлана - +38 (095) 368 60 17
Заступник голови правління Чобан Наталя - +38 (095) 511 41 77
Адреса: Україна, 58022, м. Чернівці, вул. Головна,122 А
E-mail: inua2018@gmail.com
Сайт: www.inua.com.ua
І. Номінації та вікові категорії фестивалю
1. НОМІНАЦІЇ
▪ Хореографія: класична, народна, народна стилізація, спортивно-бальна, естрадна, естрадноспортивна, вулична, сучасна, східна, денс шоу та ін.
2. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
▪ Mini – 3-6 років
▪ Kids – 7-9 років
▪ Children – 10-13 років
▪ Junior - 13- 16 років
▪ Open – від 17 років
▪ Mix- змішана вікова категорія
Вік учасників визначається станом на дату проведення фестивалю.
3. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
▪
▪

▪

Великі форми (від 5 осіб)
Малі форми:
✓ дует
✓ тріо
✓ квартет
Соло

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ
ХРОНОМЕНТАЖ (тривалість номеру):

▪
▪

▪

Великі форми (від 5 осіб) – 3,5 хв;
Малі форми:
✓ дует – 2 хв;
✓ тріо - 2 хв;
✓ квартет – 2,5 хв;
Соло - 1,5 хв.

ІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОК РЕЄСТРАЦІЇ
Вся реєстрація здійснюється через сайт Міжнародного союзу мистецтв: www.inua.com.ua, щоб
зареєструватись Вам потрібно:

1. Для тих хто буде проживати в ТРГК «Сонячна долина» необхідно:
➢ Оплатити аванс за проживання в сумі 800 грн. за кожну особу до 20 вересня 2018 року
на картковий рахунок _________________________________«Приват банк». Інформація про
кількість учасників вказаній у заявці, розглядається як остаточна.
➢ В призначені платежу, обов'язково вказувати: назву колективу/ ПІБ соліста/ кількість
учасників. За прикладом: «Фенікс, 15»
➢ У вартість реєстраційного внеску не включена комісія за переказ грошових коштів!!!
➢ ОБОВ'ЯЗКОВО! Зберегти чек і прикріпити його копію до форми заявки на участь.
➢ Заповнити форму заявки на кожний танець для участі на сайті www.inua.com.ua не пізніше
ніж за 10 днів до початку фестивалю.
➢ До заявки необхідно прикріпити фонограму конкурсного номеру. Файл фонограми необхідно
підписати великими літерами за прикладом: НАЗВА НОМЕРУ, НАЗВА
КОЛЕКТИВУ/ШКОЛИ/СТУДІЇ/ПІБ СОЛІСТА, МІСТО/СМТ/СЕЛО - «МЕЛОДІЯ ДОЩУ
ФЕНІКС РІВНЕ». Назва колективу, танцю повинна збігатися з інформацією вказаною в
заявці на участь.

2. Для місцевих учасників необхідно:
➢ Оплатити загальну суму реєстраційного внеску за колектив за кожний номер на картковий
рахунок __________________________ «Приват банк». Інформація про кількість учасників
вказаній у заявці, розглядається як остаточна.
➢ В призначені платежу, обов'язково вказувати: назву колективу/ ПІБ соліста/ /кількість
учасників. За прикладом: «Фенікс, 15»
➢ У вартість реєстраційного внеску не включена комісія за переказ грошових коштів!!!
➢ ОБОВ'ЯЗКОВО! Зберегти чек і прикріпити його копію до форми заявки на участь.
➢ Заповнити форму заявки на кожний танець для участі на сайті www.inua.com.ua не пізніше
ніж за 10 днів до початку фестивалю.
➢ До заявки необхідно прикріпити фонограму конкурсного номеру. Файл фонограми необхідно
підписати великими літерами за прикладом: НАЗВА ТАНЦЮ, НАЗВА
КОЛЕКТИВУ/ШКОЛИ/СТУДІЇ/ПІБ СОЛІСТА, МІСТО/СМТ/СЕЛО - «МЕЛОДІЯ ДОЩУ

ФЕНІКС РІВНЕ». Назва колективу, танцю повинна збігатися з інформацією вказаною в
заявці на участь.
В день проведення фестивалю при собі необхідно мати дублікати фонограм на USB флешнакопичувачах.
Чекати підтвердження реєстрації. Якщо на протязі доби не прийде підтвердження зв'язатись
з оргкомітетом чемпіонату!!!
IV. ФІНАНСОВІ УМОВИ
Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
Джерелами фінансування учасників конкурсу можуть бути спонсорські та благодійні внески
партнерів меценатів, інших фізичних та юридичних осіб не заборонених законодавством.
Учасники фестивалю з України всі затрати по харчуванню та проживанню, екскурсії та розважальна
програма покривають за власний кошт.

Ціна проживання, 3-х разового харчування та розважальної програми:
➢
➢
➢
➢
➢

2500 грн – з 12.10.2018 р по 15.10.2018 р. (3 ночі, 4 дні)
2000 грн – з 12.10.2018 р по 14.10.2018 р. (2 ночі, 3 дні)
Учасники які проживають – фестивальний внесок не сплачують (великі форми).
Діти до 6 років, які проживають з батьками – проживають безкоштовно.
На 20 осіб – керівник проживає та харчується безкоштовно.

Організаційний благодійний внесок для місцевих учасників складає:
▪
▪

▪
▪

Великі форми (від 5 осіб) – 250 грн. з учасника;
Малі форми:
✓ дует – 400 грн. з учасника;
✓ тріо – 350 грн. з учасника;
✓ квартет- 300 грн. з учасника;
Соло – 600 грн. з учасника.
Учасник може претендувати більш ніж 1 номер при сплаті додаткового реєстраційного внеску
у розмірі 50% від повної вартості за кожний номер (тільки для форм від 8 учасників), решта
сплачують повну вартість.

V. СКЛАД ЖУРІ
Склад журі Фестивалю формується із народних та заслужених артистів, діячів культури і мистецтв,
представників шоу-бізнесу, відомих артистів, композиторів, музикантів, художніх керівників
фестивалів та конкурсів, представників засобів масової інформації. Відомі виконавці та інші діячі
культури, мистецтва.

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
✓
Оцінювання виступів за кожен номер судді здійснюють за 10-бальною системою з
подальшим виведенням середнього балу. Сума середніх балів суддівської колегії є
оцінкою виступу колективу. Рішення членів журі за результатами кожної номінації
оформляється протоколом.

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ:
РЕЙТИНГ
ГРАН-ПРІ
Лауреат 1 премії
Лауреат 2 премії
Лауреат 3 премії
Дипломант 1 премії
Дипломант 2 премії
Дипломант 3 премії
✓
✓

СУМА БАЛІВ
від 144 до 160 БАЛІВ
від 128 до 144 БАЛІВ
від 112 до 128 БАЛІВ
від 96 до 112 БАЛІВ
від 80 до 96 БАЛІВ
від 64 до 80 БАЛІВ
від 48 до 64 БАЛІВ

У разі однакової кількості балів вирішальним є рішення голови журі.
Така система оцінювання залишається постійною протягом усього фестивалю.

2) НАГОРОДЖЕННЯ
▪ Всі учасники будуть нагороджені дипломами «за участь» у форматі A4.
▪

Керівники колективів нагороджуються офіційною подякою фестивалю.

▪

Переможці конкурсу отримують титули – Гран-прі, І, ІІ, ІІІ, премії.

▪

Учасники конкурсу отримують дипломи лауреатів та дипломантів.

▪

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.

За бажання колектив може додатково придбати медалі та кубки (за попереднім
замовленням)!!!!
VІІ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
✓ Розмір сцени: 10 * 10 м, .
✓ Звук професійний 10 кВт.
✓ Вхід учасників за лаштунки не раніше ніж за два номера до їхнього виходу.
✓ Перед початком конкурсу необхідно обов'язково перевірити музику в звукорежисера.
✓ Будь-яка Рекламно-інформаційна діяльність на фестивалі без попередньої згоди
організатора заборонено!
✓ Організатор залишає за собою право об'єднувати номінації, категорії і стилі.
✓ Організатор залишає за собою право змінювати тривалість і формат проведення заходу.
✓ Організатор залишає за собою право вносити зміни до положення без попередження.
✓ Всі спірні питання, звязані з виступом учасників фестиваля, вирішуються організаторами
фестиваля у робочому порядку.
ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ
• 1 день
12.10.2018р. Заселення після 14:00. Прибуття в «Сонячну долину» - реєстрація та розміщення
учасників і гостей фестивалю в готелі. Обід. Зустріч з представниками оргкомітету, реєстрація,
вручення офіційної програми фестивалю кожному керівнику. Репетиція учасників на сцені.
Вечеря. Знайомство учасників фестивалю, дискотека, анімаційна програма. Святковий
фуршет для керівників колективів.

• 2 –день
13.10.2018 р. Сніданок. Урочисте відкриття фестивалю. Конкурсна программа по номінаціях.
Обід. Продовження конкурсної програми по номінаціях. Вечеря. Концерт D. SIDE BANDE.
Нагородження переможців фестивалю.
• 3 –день
14.10.2018 р. Сніданок. Майстер клас від зіркового судді. Обід. Вільний час: боулінг, дитяча
кімната, перегляд мультфільмів, відвідування місцевого зоопарку.
• 4 –день
15.10.2018 р. Сніданок. Вільний час. Звільнення номерів до 12:00. Від’їзд додому.
Для отримання більш детальної інформації, а також всі новини та оновлення на сайті
www.inua.com.ua
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ
(INTERNATIONAL UNION OF ARTS)
Голова правління Манкиш Світлана - +38 (095) 368 60 17
Заступник голови правління Чобан Наталя - +38 (095) 511 41 77
Адреса: Україна, 58022, м. Чернівці, вул. Головна,122 А
E-mail: inua2018@gmail.com
Сайт: www.inua.com.ua

