ВІДКРИТИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ШУКАЄМО ТАЛАНТИ»
на кубок - DANCE WAY
Україна, м. Полтава

16-17 лютого 2019 р.
ПОЛОЖЕННЯ

Новий мистецький проект Міжнародного фестивального центру «АртФест-Портал» пропонує
кожному бажаючому проявити свій талант. Багатожанровість проекту дає можливість розкрити
свій потенціал максимально яскраво кожному.
Відкритий регіональний фестиваль «Шукаємо таланти» покликаний відкрити нові імена та показити
яскраві виступи юних і дорослих, аматорів та професіоналів в сольному та колективному показі
видовищних номерів хореографічного мистецтва!
На кожного учасника чекає червона доріжка, інтерв’ю, можливість розповісти про свої мрії показати
своє вміння та досягти нових перемог!
1. Організатори та партнери фестивалю:
1.1. Міжнародний фестивальний центр «АртФест-Портал»
1.2. Інформаційно-ресурсний центр «Крок вперед»
1.3. Національна Всеукраїнська музична спілка
1.4. Академія мистецтв «Golden Sound»
2. Для участі у фестивалі запрошуються:
2.1. Солісти та колективи в категоріях - «Аматори» (початківці, з малим досвідом занять чи виступів на сцені,
незначним володінням танцювальною технікою) та «Професіонали» (досвідченні танцівники з великим досвідом роботи
на сцені, значним чи професійним рівнем володіння танцювальною технікою та постановки танцю, володарі державних
та інших відзнак
3. Мета та завдання фестивалю:
3.1. Розвиток та пропаганда хореографічної культури, як важливої форми сучасної комунікації світогляду, естетичних
смаків дітей і молоді
➢ Популяризація хореографічного мистецтва світової, європейської і національної культур
➢ Виховання молоді та залучення їх до активного культурно-мистецького розвитку
➢ Створення умов для підтримки і розвитку дитячої та юнацької творчості
➢ Встановлення творчих контактів між учасниками конкурсу
4. УВАГА! Участь у відкритому регіональному фестивалі БЕЗКОШТОВНА!
4.1. Для всіх бажаючих надається можливість взяти участь у фестивалі ДИСТАНЦІЙНО (потрібно подати заявку,
надіслати посилання на власне якісне відео в Youtube - 2 шт.,)
5. Дата, графік та місце проведення фестивалю:
5.1. 16-17 лютого в м. Полтава
➢ 16 лютого - заїзд та поселення учасників, церемонія відкриття фестивалю та конкурсна програма
➢ 17 лютого - конкурсна програма, підведення підсумків фестивалю
➢ 24 лютого - майстер-клас, Гранд-концерт, нагородження учасників, переможців та керівників
6. Акредитація учасників фестивалю:
6.1. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно до 10 лютого подати:
➢ анкету-заявку (на сайті: www.artfestportal.com/taa)
➢ дві фотографії в сценічних костюмах
➢ список учасників і супроводжуючих (для колективів більше 5 чол.)
➢ фестивальні музичні треки (хореографія)
6.1. Участь у фестивалі - це участь в одній номінації, жанрі і віковій категорії згідно до поданої анкети-заявки
6.2. Учасники мають право приймати участь в декількох жанрах за умови подачі окремої анкети-заявки
6.3. УВАГА! Кожний учасник (соліст або колектив) фестивалю представляє два конкурсних номери (тривалістю до 2,5
хвилин кожний)
7. Учасники фестивалю розподіляються на категорії (солісти та колективи):
7.1. «Аматори»:
➢ I-Категорія змішана
➢ II-Категорія до 8 років
➢ III-Категорія 9-11 років
➢ IV-Категорія 12-14 років
➢ V-Категорія 15-17 років
➢ VI-Категорія 18-24 роки
7.2. «Професіонали»:
➢ VII-Категорія (без вікових обмежень)

1

8. Номінація фестивалю:
8.1. Хореографічне мистецтво (солісти, колективи):
➢ Жанр ˗ народний танець (хороводи, побутові та сюжетні танці)
➢ Жанр – східний танець (shaabi, raks sharki, show-bellydance, фольклор східних країн)
➢ Жанр ˗ народно-стилізований танець (сучасна обробка народних танців)
➢ Жанр – балетний танець (романтичний, класичний, неокласичний, сучасний)
➢ Жанр ˗ спортивно-бальний танець (латиноамериканська та європейська програма)
➢ Жанр – сучасний естрадний танець (hip-hop, disco, jazz-funk, techno, modern, modern-jazz, contemporary dance)
➢ Жанр – естрадно-спортивний танець (елементи аеробіки, акробатики, фітнес)
➢ Жанр – дитячий естрадний танець
9. Загальне положення фестивалю:
9.1. Для участі у відкритому регіональному фестивалі учасником заповнюється анкета-заявка, яка підтверджує згоду на
виконання всіх пунктів положення
9.2. Оргкомітет фестивалю залишає за собою право оприлюднювати імена, прізвища, дані та фотографії учасників і
використовувати їх в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у тому числі з рекламною метою
9.3. Усі прямі і суміжні права, пов'язані з використанням фото та відеоматеріалів фестивалю належать виключно ГО
«Міжнародний фестивальний центр «AртФест-Портал»
9.4. Відео- та фотозйомка на заходах фестивалю дозволяється лише офіційно запрошеним інформаційним агентствам
9.5. В разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі та пунктів положення про фестиваль, неповаги до
інших учасників, організаторів або членів журі, учасники за рішенням оргкомітету дискваліфікуються від участі у
фестивалі без відшкодування будь-яких фінансових або матеріальних внесків
9.6. Конкурсну програму можна змінити, але не пізніше ніж за 5 днів до початку фестивалю та письмово повідомивши про
це оргкомітет. Під час конкурсних прослуховувань зміна програми не допускається
9.7. Організатори фестивалю залишають за собою право внесення змін до плану, графіку, часу та місця проведення
фестивалю
9.8. Гранд-концерт фестивалю має платний вхід для всіх глядачів (вартість вхідного квитка уточняється в оргкомітеті)
9.9. Самовільне використання ріжучих і колючих предметів, піротехнічних засобів, хлопавок, або відкритого вогню
призведе до дискваліфікації учасників
9.10.Відповідальність за здоров'я та безпеку учасників фестивалю несуть супроводжуючі солістів та колективи (керівники,
педагоги, батьки)
9.11.Організатори беруть на себе витрати, пов'язані з організацією, проведенням та нагородженням учасників
9.12.Направляюча сторона оплачує витрати на проїзд, проживання та харчування учасників
9.13.Розміщення і трансфер учасників фестивалю здійснюється виключно партнерами фестивалю за кошти направляючої
сторони з передплатою у розмірі від загальної суми 30%
9.14.За якість умов проживання та харчування відповідальність несе адміністрація готелю та закладу харчування
9.15.Детальна інформація на сайті: www.artfestportal.com
10. Благодійний внесок:
10.1.Фестиваль не є комерційним проектом, всі витрати по організації та його проведенню здійснюються виключно за
благодійні та спонсорські внески учасників, організаторів та партнерів
10.2.Вартість вхідного квитка на Гранд-концерт:
➢ 155 грн/місце до 16 лютого
➢ 200 грн/місце до 20 лютого
➢ 250 грн/місце до 24 лютого
11. Оцінювання учасників - журі фестивалю:
11.1.Виступи конкурсантів оцінює висококваліфіковане та поважне журі (Народні та Заслужені артисти України, діячі
культури і мистецтв, представники шоу-бізнесу) за 10-ти бальною шкалою.
11.2.За результатами, згідно до рейтингу, розподіляється 1, 2, 3 місця
11.3.Володарі Гран-прі та «Приз Глядацьких симпатій» визначаються під час Гранд-концерту (Гран-прі визначає журі, Приз
Глядацьких симпатій визначається голосуванням глядацького залу)
11.4.Остаточний склад журі затверджується оргкомітетом за 5 днів до початку фестивалю
11.5.Журі залишає за собою право коригувати програму та виступи учасників фестивалю
11.6.Рішення журі оформлюються у вигляді протоколу, є остаточними і оскарженню не підлягають
11.7.Учасники фестивалю за рішенням журі приймають участь у Гранд-концерті, інші учасники запрошуються в якості
глядачів і для отримання відзнак фестивалю
12. Нагородження:
12.1.Керівники учасників фестивалю нагороджуються подяками/дипломами
12.2.Дипломанти за ІІ та ІІІ місце нагороджуються дипломами та сертифікатами
12.3.Дипломанти за І місце нагороджуються дипломами, кубками та сертифікатами
12.4.Абсолютні переможці - Володарі Гран-прі отримують грошовий приз:
➢ I-VI категорія: соло - 1.500 грн.; колектив - 3.500 грн. (+керівник 2.000 грн.)
➢ VII категорія: соло - 2.500 грн.; колектив - 5.000 грн. (+керівник 2.500 грн.)
12.5.Приз Глядацьких симпатій - Володарі Кубку #DanceWay отримують грошовий приз:
➢ I-VII категорія: соло - 3.500 грн.; колектив - 7.000 грн. (+керівник 3.500 грн.)
12.6. УВАГА! За умови окремого замовлення керівниками колективу, можливе додаткове вручення подарунків (медалі,
іменні дипломи та інші сувеніри)
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13. Вимоги до учасників фестивалю:
13.1.Учасники представляють два конкурсних номери на власний вибір
13.2.Загальна тривалість конкурсної програми (два номери) загалом неповинна перевищувати 5 хвилин
13.3.Відзнаки фестивалю отримуються особисто учасниками на Гранд-концерті (виключення складають Дистанційні
учасники)
13.4.Відзнаки та результати участі учасника фестивалю анулюються за умови його відсутності на Гранд-концерті та під час
нагородження (окрім випадків форс-мажору)
13.5.Особлива увага приділяється якості музичного супроводу (аккомпанеме́нт та фонограма)
13.6.Вікова категорія у колективах визначається більшістю учасників (невідповідність не може перевищувати 30%)
13.7.Особлива увага приділяється відповідності манери подання твору до жанру та віку учасників
13.8.У разі потреби, учасники можуть змінити програму, але не пізніше, ніж за 5 днів до початку фестивалю, письмово
повідомивши про це оргкомітет
13.9.Під час проведення фестивалю зміна програми учасників не допускається
14. Критерії оцінювання:
14.1.У виступах учасників фестивалю оцінюватимуться: техніка виконання, синхронність, композиція, володіння
вестибулярним апаратами, етнографічна точність, оригінальність, розкриття теми, образність, якість музичного
матеріалу, технічна підготовка, реквізит
15. Проживання харчування та екскурсії:
15.1.Розміщення учасників, журі та гостей фестивалю із 2-разовим комплексним харчуванням (обід+вечеря) в
готелях\хостелах: мотель «Полтава», готель «Алмаз», міні-готель «Центральний», готель «Євро+», готель «Євролюкс», готель «Турист», готель «Київ», готель «Україна», готель «Явір», Dream Hostel Poltava, Music Hostel Poltava,
хостел «Софа», міні-готель «Сінай» :
➢ Номер «Економ» (зручності на поверсі) – 500 грн. / за добу з людини (проживання та харчування)
➢ Номер «Стандарт» (часткові зручності у номері) – 625 грн. / за добу з людини (проживання та харчування)
➢ Номер «Стандарт+» (всі зручності у номері) – 850 грн. / за добу з людини (проживання та харчування)
15.2.УВАГА! Для груп більше 15 конкурсантів діє система 15+1 (один керівник БЕЗКОШТОВНИЙ)
15.3. Передоплата для бронювання номерів проводиться не пізніше ніж за 15 діб до початку фестивалю, у розмірі 30% від
загальної суми, а кількість осіб, що потребують проживання, вказується в анкеті-заявці та уточнюється письмово на
E-mail оргкомітету
15.4. Розрахунковий рахунок буде висланий одразу після реєстрації учасника фестивалю
15.5. Відповідно до П.15.1. в зазначених готелях\хостелах бронювання проживання та харчування здійснюється лише
оргкомітетом. Самостійне бронювання та поселення не допускається!
15.6. Автобусна екскурсія ˗ 200 грн. / з людини. Тривалість 3 години (транспортне обслуговування, екскурсія та послуги
екскурсовода)
15.7. Пішохідна екскурсія ˗ 80 грн. / з людини
16. Організаційні питання:
16.1. Всі організаційні питання стосовно проведення та участі у фестивалі узгоджуються з оргкомітетом:
➢ Телефони для довідок: 380950338034 380937961532 380673378468
➢ E-mail: shukaemotalantu@gmail.com
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