
 
Положення 

 
Організатори заходу: 

INTERNATIONAL UNION OF ARTS  
Тел.: +38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77 
E-mail: inua2018@gmail.com,  сайт: www.inua.com.ua  
 

Дата проведення: з 25.10.2021 р по 31.10.2021 р (7 днів, 6 ночей). 
Місце проведення: Єгипет, Шарм-ель-Шейх 
 

 ВАРТІСТЬ: 
 

 4-х місне розміщення  (2+2 – 2 дорослих + 2 дітей до 12 років) – 400 EUR 

 3-х місне розміщення  (2+1 – 2 дорослих + 1 дитина до 12 років) – 420 EUR 

 На 20 туристів – керівник безкоштовно 

 
 

mailto:inua2018@gmail.com
http://www.inua.com.ua/


 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

 Авіа – Бориспіль-Шарм-
ель-Шейх 

 пляж/басейн/ 
водні гірки 

 майстер-класи від фіналістів 
теле шоу «Танцюють всі» 

             та «Танці з зірками» 

 проживання в готелі 5*  страховка  анімація, дискотеки, 
розважальні програми 

   харчування  
«все включено» 

 зіркове журі  мерч фестивалю 

 
І.  НОМІНАЦІЇ ТА ВІКОВІ КАТЕГOРІЇ  
ІІ. УМОВИ УЧАСТІ  
ІІІ. ФІНАНСОВІ УМОВИ   
ІV. СУДДІ  
V. НАГОРОДЖЕННЯ   
 
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) 
 THEATER (театральне мистецтво) 
 MUSIC (інструментальне мистецтво)  

 

2. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 

 Mini – 4-6 років 
 Kids – 7-8 років 
 Children 1  – 9-10 років 
 Children 2  – 11-12 років 
 Junior 1 - 13- 14 років 
 Junior 2 - 15- 16 років 

  Adult - 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. 
  
ІІ. УМОВИ УЧАСТІ   

            
Для участі в конкурсі необхідно надати до 23 вересня 2021 оргкомітету наступні документи: 

 Список учасників/анкета учасника за формою «exel» (форму модна отримати у менеджерів) за 
адресою: artdance2018@gmail.com 

  Фото закордонного паспорту туриста. 
 Бронь у розмірі 200 євро за кожну людину (бронь поверненню не підлягає). 

ІІІ. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

                         Організаційний благодійний внесок з учасника: 

СУМА ВНЕСКУ З УЧАСНИКА 

 

КОМАНДИ 10 EUR – 2 номера 

МАЛІ ФОРМИ 15 EUR – 2 номера 

SOLO (1уч.) 10 EUR  

 
ІV.  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. 
 
ІНФОРМАЦІЯ щодо готелю: 

Jolie Ville Golf & Resort ***** 
Um Marikha Bay, Шарм-эш-Шейх, Єгипет – 5,4 км від центра міста 

            Готель з розкішною зеленою територією. Комфортні номери, різноманітне та смачне харчування. 

Готель пропонує широкий вибір ресторанів a la carte і має в своєму розпорядженні відмінними 

можливостями для проведення конференцій. Пляж готелю - багаторівневий з безліччю сходинок. Є зона 

релакс (Royal Wing) з бунгало і головний будинок. Є номери в головній будівлі, що виходять у внутрішній 

двір - балкони дивляться один на одного. В готелі є просторий, добре оснащений тренажерний зал. Також є 

дитячий клуб, що складається з декількох тематичних кімнат (кінозал, ігрова кімната, кімната для виробів і 

фізичних вправ). Є дві водні гірки. Єдиний в Шарм-ель-Шейху готель з полями для гри в гольф. 

Рекомендуємо для сімейного відпочинку. 
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