
 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

1 ГРУДНЯ 2018 

КИЇВ 

ЦКМ КНЕУ (вул. Дегтярівська 49-Г) 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 23.11.2018 ВКЛЮЧНО 

 

 

МІСІЯ ФЕСТИВАЛЮ 

 

 РОЗКРИТТЯ ТАЛАНТІВ УКРАЇНИ 

 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІДЕЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 ПРОПАГАНДА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

 ОБ’ЄДНАННЯ ОДНОДУМЦІВ В ОДНУ СПІЛЬНОТУ 

 ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ У ОФЛАЙНІ 

 

 



 

 

НОМІНАЦІЇ 

 

 Класичний танець 

 Сучасний танець ( contemporary, jazz, modern та інші) 

 Street Dance ( hip-hop, break-dance, jazz funk та інші ) 

 Dance Show 

 Народний танець 

 Cheerleading 

 Спортивно - бальний танець 

 Естрадний танець 

 

 

  

 

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 

 

 3 - 6 років 

 7 - 10 років 

 11 - 14 років 

 14 - 17 років 

 Від 18 років 

 Mix ( змішана вікова категорія ) 

 

 

 

 

 

 

 

P. S. Якщо у переліку номінацій Ви не знайшли ту, в якій хотіли б взяти участь, 
зверніться до організаторів. По можливості ми додамо її у список. 

P. S. Вікова категорія групи визначається відповідно до віку найстаршого учасника. 
Допустиме перевищення віку – 20%. Наприклад, якщо група з 20 осіб приймає 
участь у віковій категорії 3-6 років, то разом з нею допускається до участі 4 учасника 
віком 7-10 років. 
 



 

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ: 
 
 

Розмір сцени: 10×8. 
 

Допустима тривалість номеру: до 3 хвилин. 
 

Музичний супровід (файл гарної якості) у форматі MP3 ( підписаний за таким 
зразком: КОЛЕКТИВ-НАЗВА НОМЕРУ) чекаємо до 25.11.2018 включно на наш 
e-mail: funnyfest.info@gmail.com. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Конкурсна програма оцінюється комісією компетентних незалежних журі за 

такими критеріями: 

 Техніка виконання 

 Рівень складності 

 Відповідність номера віку учасників 

 Синхронність 

 Артистизм 

 Видовищність 

 Малюнок танцю 

 Єдність з музичним супроводом 
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НАГОРОДЖЕННЯ ТА ПРИЗИ 

 

Нагородження відбуватиметься відповідно до рішення журі після кожного 

конкурсного блоку. Рішення журі є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

Всі учасники  фестивалю та керівники, незалежно від зайнятого місця, 

будуть нагороджені призами! 

 

Гран-Прі:  

o грошовий приз – 3000 грн. 

o кубок 

o диплом Гран-Прі 

o медалі кожному учаснику 

o дипломи за участь 

 

 

Ⅰмісце – кубок, диплом призера, медалі, дипломи за участь 

Ⅱ місце – кубок, диплом призера, медалі, дипломи за участь 

Ⅲ місце – кубок, диплом призера, медалі, дипломи за участь 

 

 

На найактивніших гостей та учасників чекають додаткові призи від 

організаторів та спонсорів фестивалю. 

 

 



 

 

УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ 

 

Для участі у конкурсі необхідно заповнити форму реєстрації на сайті 
FUNNYFEST.IN.UA на кожен номер до 23.11.2018 включно. 
 
Після чого на вказаний e-mail ми надсилаємо розрахунок та реквізити для 
оплати. Після здійснення часткової передоплати колектив надсилає нам 
фото (або скрін) чеку та час переведення коштів. Відповідь організаторів 
вважається підтвердженням реєстрації та закріпленням дружніх відносин. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

Фестиваль проводиться за рахунок спонсорських внесків та внесків за участь. 

У таблиці вказана вартість за одного учасника в одному конкурсному номері. 

 

Кількість 
учасників/ Дата 

реєстрації 

До 31.10 
включно 

До 23.11 
включно 

6-12 
учасників 

230 250 

13-20 
учасників 

210 230 

21 
і більше 

170 190 

 

На участь учасника у другому номері – знижка 30% 

Для керівників у нас є приємний бонус! 



 

 

ПРАВИЛА У ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЮ 

 
 У день проведення конкурсу обов’язково мати з собою копію 

музичного треку на USB-носії. Файл має бути підписаний за таким 
зразком: КОЛЕКТИВ-НАЗВА НОМЕРУ. 
 

 Перед початком блоку в день фестивалю необхідно перевірити 
наявність та звучання треків у звукооператора. Просимо не нехтувати 
даним пунктом! 

 

 Всім учасникам обов’язково мати з собою документ (свідоцтво про 
народження або паспорт) на випадок спірних питань стосовно віку 
учасників. 

 

 Відповідальність за учасників під час фестивалю несуть керівники 
колективів, супроводжуючі особи та батьки. 

 

 Організатори не несуть відповідальність за речі учасників та гостей 
фестивалю. 

 
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: використовувати сипучі речовини, 
рідини, вогонь та гази під час виступу, заважати іншим учасникам, 
заважати роботі оргкомітету та журі. 
 
Організатори залишають за собою право дискваліфікувати колектив за 
порушення правил фестивалю, вносити корективи у номінації, таймінг 
фестивалю та положення за необхідності. 
 

 

ВХІД ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА ВБОЛІВАЛЬНИКІВ – ВІЛЬНИЙ! 

 

 

 



 

 

КОНТАКТИ 

 

Дзвоніть: +38 (063) 613-64-13 

Пишіть: funnyfest.info@gmail.com 

З радістю допоможемо та відповімо на всі питання! 

 

 

 

 

МИ ВЖЕ ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ! 

РЕЄСТРУЙСЯ ТА ДОВЕДИ УКРАЇНІ, ЩО ТИ НАЙКРАЩИЙ! 
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