Положення
«BUKOVYNA ART FEST 2020»
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Організатори заходу:
INTERNATIONAL UNION OF ARTS (МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ).
Тел.: +38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77
E-mail: inua2018@gmail.com, сайт: www.inua.com.ua
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І. НОМІНАЦІЇ ТА ВІКОВІ КАТЕОГРІЇ
1. НОМІНАЦІЇ
▪

DANCE
➢
HIP-HOP DANCE - hip-hop dance, jazz-funk, jazz-pop, waacking, vogueing, locking, popping,
bboying/bgirling (breaking), house dance, party dances, krumping, stepping, stomp, dancehall,
flexing, turfing, chicago footwork, Baltimoore та інші;
➢
CONTEMPORARY DANCE - contemporary з його розмаїттям технік і експериментальних
форм.
➢
JAZZ/ MODERN - modern, jazz modern, lyrical jazz, broadway jazz, afro jazz, charleston,
lindy hop, swing, boogie woogie та інші.
➢
CLASSIC DANCE - класичний танець;
➢
POP DANCE - естрадний танець, естрадно-спортивний танець,
➢
FOLK DANCE - народний танець, народна стилізація, східний танець, танці народів світу;
➢
BALLROOM – спортивно-бальний танець;
➢
DANCE SHOW – в цій номінації немає ніяких обмежень в стилях танцю та вікових
категоріях та інших видах мистецтва. Ви можете використовувати реквізит, неординарні
костюми, лексику hip hop, contemporary, jazz / modern та інших стилів танцю одночасно або
окремо, на ваш розсуд. Ваша фантазія і талант –
ось від чого потрібно відштовхуватися.

▪
▪
▪
▪
▪

VOICE (вокал)
CIRCUS (циркове мистецтво)
AIR GYMNASTICS (повітряна гімнастика)
THEATER (театральне мистецтво)
MUSIC (інструментальне мистецтво)

2. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
▪
▪
▪
▪
▪

Mini – 4-6 років
Kids – 7-9 років
Children – 10-13 років
Junior - 14- 16 років
Open - від 17 років

Вік учасника визначається станом на дату проведення фесту.
В кожній з вікових категорій дозволяється не більше 1/5 учасників будь-якого іншого віку.
3. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
SMALL GROUP – від 5 до 12 учасників;
BIG GROUP – від 13 до 20 учасників;
MEGA GROUP – від 20 учасників;
QUARTET – 4 учасників;
DUO|TRIO – 2 або 3 учасників;
SOLO – 1 учасник.
______________________________________________________________________
* Solo,duo,trio – кількість учасників обмежена.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4. ХРОНОМЕНТАЖ (тривалість номеру):
▪ SMALL GROUP – до 3:00 хв;
▪ BIG GROUP – до 3:30 хв;
▪ MEGA GROUP – до 4 хв;
▪ QUARTET – до 3:00 хв;
▪ DUO|TRIO – 2:30 хв;
▪ SOLO – 2:00 хв.
ІІ. УМОВИ УЧАСТІ
У фесті можуть брати участь всі бажаючі таланти України та інших країн, незалежно від форм
організацій та об'єднань.
Талантам дозволяється брати участь при оформленні заявки он-лайн за встановленою формою
і в межах встановленого часу, оплативши реєстраційний внесок та надіславши фонограму.
Для участі достатньо будь-якого документа, що посвідчує особу, де буде зазначено дату
народження учасника.
1)
▪

▪
▪

▪

ПОРЯДОК ТА СТРОК РЕЄСТРАЦІЇ
Заповнити форму заявки на кожний танець для участі на сайті www.inua.com.ua не пізніше
ніж за 10 днів до початку фесту.
Оплатити аванс у розмірі 1000 грн. за номер, solo, дуети та тріо – оплачують в повній
вартості на карту ______________________________________________
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.

▪

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 фесту при собі необхідно мати дублікати фонограм на USB флешнакопичувачах.

Чекати підтвердження реєстрації. Якщо на протязі доби не прийде підтвердження зв'язатись
з оргкомітетом!!!
2)
ФІНАНСОВІ УМОВИ
➢ Фест є некомерційним заходом. Усі витрати на організацію та проведення фесту складаються із
організаційних благодійних внесків за участь в заході та благодійних спонсорських
коштів. Організаційний благодійний внесок сплачується за кожну участь.
➢ Витрати на проживання та харчування, а також витрати за трансфер здійснюється за рахунок
учасників чи відряджаючої сторони.
Організаційний благодійний внесок з учасника без проживання:
СУМА ВНЕСКУ З
УЧАСНИКА

Сума внеску з учасника при реєстрації
за 21 день
до фесту
(для участі за цією ціною необхідно
зареєструватися за три тижні до
фесту)

Сума внеску з учасника при
реєстрації
протягом 21 дня
до фесту
(вартість участі подорожчає при
реєстрації на протязі трьох
тижнів до фесту)

DANCE
КОМАНДИ
QUARTET
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

270 UAH
300 UAH
350 UAH
450 UAH

290 UAH
320 UAH
400 UAH
500 UAH

VOICE
АНСАМБЛІ
QUARTET
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

270 UAH
300 UAH
350 UAH
600 UAH

290 UAH
320 UAH
400 UAH
650 UAH

AIR GYMNASTICS
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

350 UAH
600 UAH

400 UAH
650 UAH

CIRCUS
КОМАНДИ
QUARTET
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

270 UAH
300 UAH
350 UAH
450 UAH

290 UAH
320 UAH
400 UAH
500 UAH

MUSIC
АНСАМБЛІ
QUARTET
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

270 UAH
300 UAH
350 UAH
450 UAH

290 UAH
320 UAH
400 UAH
500 UAH

THEATER
КОЛЕКТИВИ
QUARTET
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)
▪

▪

▪

270 UAH
300 UAH
350 UAH
450 UAH

290 UAH
320 UAH
400 UAH
500 UAH

Колектив може претендувати більш ніж 1 номер при сплаті додаткового реєстраційного внеску
в розмірі 50% від суми внеску з учасника за кожний номер (окрім соло, дуетів, тріо та квартетів.
Соло, дуети, тріо, квартети сплачують повну вартість).
Вхідний квиток для глядачів та супроводжуючих – 100 грн (при купівлі он-лайн, через
менеджерів), в день проведення фесту - 150 грн. Керівники зобов'язані повідомити батькам і
супроводжуючим, що вхід для глядачів на фест платний. Діти (неучасники) до 7 років проходять
безкоштовно, при наявності документа, який підтверджує вік дитини.
Вхід для керівника колективу, що зареєстрував на фест хоча б одного учасника, є безкоштовним.
(мається на увазі один керівник, а не склад хореографів або викладачів студії).
➢ Повернення коштів у разі відмови від участі розглядається індивідуально в кожному
окремому випадку. Повернення коштів може бути не виконано або виконано не в повному
обсязі, в залежності від ситуації. Організатор залишає за собою право не виконувати
повернення.

!!! В рамках «BUKOVYNA ART FEST 2020» відбудуться лекції та майстер класи в центрі підвищення
танцювальної майстерності «ART DANCE COLLEGE»:
Для керівників та хореографів;
✓ Для танцюристів;
В день проведення фесту судді будуть проводити навчальні лекції для керівників та хореографів та
майстер класи для всіх бажаючих.
Кількість класів
1 майстер клас
Більше 2-х майстер класів
Лекція для керівників

ВАРТІСТЬ :
100 UAH (для проживаючих безкоштовно)
по 75 UAH
БЕЗКОШТОВНА

Учасники майстер класів отримають сертифікат про підвищення рівня танцювальної майстерності в
«ART DANCE COLLEGE».
III СУДДІ
Професійний зірковий склад суддів - зірки шоу бізнесу, учасники популярних телепроектів,
танцювальні зірки і топ-хореографи України та зарубіжжя. Організатори залишають за собою право
вносити зміни в склад суддівської колегії, згідно з ситуації, що склалася.
Остаточний склад суддівської колегії буде відомий за місяць до проведення фесту.
IV. СИСТЕМА СУДДІВСТВА
1) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
▪

DANCE:
SOLO|DUO|TRIO

Т - Техніка виконання (1-20 балів) - якість виконавської майстерності, техніка і рівень виконання.
К - Композиція танцю (1-20 балів) - хореографічна драматургія, сюжет номера, що включає
композицію малюнка.

М - Музикальність (1-20 балів) – оцінюється музикальність постановки згідно з правилами
таймінгу (тривалості), музикальність і ритмічність танцюриста, вміння танцювати в такт,
акцентування музики рухами і т.д
Л – Лексика (1-20 балів) – оцінюється хореографія в цілому, її різноманітність та відповідність
рухів до заявленого стилю танцю.
А - Артистизм (1-20 балів) - на протязі постановки учасник повинен передати емоційну складову:
контакт з глядачем, харизматичність виконання, міміка і т.д.

1 МІСЦЕ
2 МІСЦЕ
3 МІСЦЕ
4 МІСЦЕ
5 МІСЦЕ
6 МІСЦЕ

QUARTET

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ SOLO|DUO|TRIO
РЕЙТИНГ
СУМА БАЛІВ
від 70 БАЛІВ
від 60 - 69 БАЛІВ
від 45 – 59 БАЛІВ
від 35 - 44 БАЛІВ
від 25 - 34 БАЛІВ
до 24 БАЛІВ

SMALL GROUP

BIG GROUP

MEGA GROUP

Т - Техніка виконання (1-20 балів) - якість виконавської майстерності, синхронність в команді,
техніка і рівень виконання стилів всіх учасників команди.
К - Композиція танцю (1-20 балів) - хореографічна драматургія, сюжет номера, що включає
композицію малюнка.
М - Музикальність (1-20 балів) – оцінюється музикальність постановки згідно з правилами
таймінгу (тривалості), музикальність і ритмічність танцюриста, вміння танцювати в такт,
акцентування музики рухами і т.д
Л – Лексика (1-20 балів) – оцінюється хореографія в цілому, її різноманітність та відповідність
рухів до заявленого стилю танцю.
С - Сценічна культура (1-20 балів) - оцінюється імідж команди в цілому, гармонійність костюма,
макіяжу, сценографія, стиль.
А - Артистизм (1-20 балів) - на протязі постановки учасники повинні передати емоційну
складову: контакт з глядачем, харизматичність виконання, міміка і т.д.
Ш - Шоу – (1-20) - оцінюється видовищність шоу, вміле використання музики, креативність
сюжет.
•
•
•
•

0-5 балів – погано
6-10 балів – середньо
11-15 балів – нормально, добре
16 – 20 балів – відмінно, супер)))

✓ Оцінювання виступів за кожен номер судді здійснюють за 20-бальною системою.
✓ Виставлені оцінки за критеріями сумуються для кожного судді окремо. Так виходить оцінка
одного судді.
✓ Сума балів кожного судді додається і з цієї суми виводиться середній бал, щоб скласти один
остаточний результат.
Наприклад:
Суддя 1 (15+14+13+16+12+15+14)=99
Суддя 2 (15+14+13+16+12+15+10)=95
Суддя 3 (15+14+13+16+12+15+18)=103
Суддя 4 (15+14+13+16+12+12+14)=96
СУМА: Суддя 1 +суддя2+суддя3+суддя4= сума/4 (кількість суддів)
СУМА: 99+95+103+96=393/4=98,25 – остаточна оцінка номеру

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ: QUARTET| SMALL, BIG, MEGA GROUP
РЕЙТИНГ
СУМА БАЛІВ
1 МІСЦЕ
від 100 БАЛІВ
2 МІСЦЕ
від 84 - 99 БАЛІВ
3 МІСЦЕ
від 64 – 83 БАЛІВ
4 МІСЦЕ
від 49 - 63 БАЛІВ
5 МІСЦЕ
від 35 - 48 БАЛІВ
6 МІСЦЕ
до 34 БАЛІВ
▪ VOICE (вокал)
Ч - Чистота інтонації (1-20 балів);
Д - Динаміка виконання (1-20 балів);
У - Уміння володіти вокальними навичками (1-20 балів);
С - Сценічна культура, артистизм (1-20 балів);
К - Креативність (1-20 балів);

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ VOICE (вокал)
РЕЙТИНГ
1 МІСЦЕ
2 МІСЦЕ
3 МІСЦЕ
4 МІСЦЕ
5 МІСЦЕ
6 МІСЦЕ

СУМА БАЛІВ
від 70 БАЛІВ
від 60 - 69 БАЛІВ
від 45 – 59 БАЛІВ
від 35 - 44 БАЛІВ
від 25 - 34 БАЛІВ
до 24 БАЛІВ

V. 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, IV, V, VI місце.

▪

Учасники конкурсу отримують дипломи.

▪

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.

VI. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
1. До участі в змаганнях допускаються тільки фізично та психічно здорові учасники.
2. Рекомендація всім учасникам мати медичну страховку, дійсну на дату проведення фесту.
3. Якщо Вам потрібні документи про відрядження, повідомте про це організаторів заздалегідь, щоб
ми змогли вчасно їх підготувати.
4. Проходячи реєстрацію, Ви автоматично даєте згоду на обробку персональних даних. Будьякі отримані при реєстрації на Фестиваль персональні дані не будуть передані третім особам.
5. Проходячи процедуру реєстрації, Ви автоматично даєте згоду на те, що всю відповідальність
за використання об'єктів авторського права або суміжних прав Ви приймаєте на себе і всі можливі
звернення та претензії правовласників будуть вирішуватися Вами самостійно (без залучення
Організаторів) у встановленому чинним законодавством України порядку. Організатори та партнери
Фестивалю не несуть відповідальності за використання Вами об'єктів авторського або суміжного

права під час виступів і показу таких виступів в режимі реального часу або в записі за допомогою
мережі Інтернет.
6. Організатори не несуть відповідальності за нещасні випадки отримані танцюристом або
іншими особами з необережності під час фестивалю.
7. Проходячи процедуру реєстрації, Ви в повному обсязі відмовляєтесь від будь-яких прав на фото і
відео матеріали, що зроблені в рамках Фестивалю, на яких зображені Ви (Ваш виступ) або Ваше
майно, і визнаєте повне право Організаторів використовувати вищевказані матеріали на свій розсуд,
у тому числі в редакційних, комерційних цілях, зокрема, але не обмежуючись, шляхом показу таких
матеріалів в режимі реального часу або в записі за допомогою мережі Інтернет, а також в будь-яких
інших цілях.
8. Колегія суддів розглядає ситуацію щодо повторного виступу номеру тільки після офіційного
звернення керівника учасника, після чого виступ номеру буде відновлено або відмовлено у
повторному представленню номеру. Розгляд ситуації після закінчення виступу усіх учасників даної
номінації та вікової категорії, пред'явлені керівником не буде прийнята або розглянута.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
➢ використання рідини або інших субстанцій, які можуть намочити або привести танцювальний
майданчик в небезпечний стан;
➢ використання масла, у випадку, якщо ви торкаєтеся покриття майданчика (щоб убезпечити
наступних учасників, які вийдуть на сцену, від падінь і травм);
➢ викидання в зал для глядачів елементів одягу, аксесуари, головні убори і т.д.;
➢ використання займистих рідин і піротехнічних елементів;
➢ використання нецензурної лексики в музичних композиціях, непристойних рухів,
що ображають глядача, гендерних, расових насмішок учасники можуть бути
дискваліфіковані або знижені їх оцінки
➢ втручатися в роботу оргкомітету та членів журі.
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 фесті 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, зв'язані з виступом учасників , вирішуються організаторами у рочому
порядку.
Проживання та харчування:
Розміщуються учасники, журі та гості фестивалю в готелях Чернівців з комплексним харчуванням:
- Хостел – 4-6-8 місні номери ; 3-4 місні номери Стандарт ; 2 місні номери Стандарт; 1 місний номер.
(Пропозиція по проживанню висилається на емейл при потребі).

Для бронювання номерів проводиться передоплата в розмірі не менше 30%. Рахунок для оплати
послуги буде висланий після реєстрації конкурсанта. Звертаємо Вашу увагу, що зазначені готелі є
офіційними партнерами фестивалю. Бронювання, проживання та харчування в зазначених готелях
здійснюється лише через оргкомітет. Самостійне бронювання та поселення в них не допускається.
Учасники мають право вибирати інше місце для проживання, крім зазначених готелів-партнерів.
Також є пропозиція щодо екскурсій: автобусна екскурсія - оглядова екскурсія містом, піша екскурсія
містом разом з екскурсоводом.

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ
(INTERNATIONAL UNION OF ARTS)
За усіма фінансовими та організаційним питанням більш детальну інформацію можна отримати
написавши нам листа: inua2018@gmail.com або зв’язавшись з нами за телефонами:
+38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77;
До зустрічі на фесті!

