
ЗМАГАННЯ З СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

SHOW YOUR STYLE

ШКОЛА ТАНЦЮ DREAM TEAM

КИЇВ-2021



ШКОЛА ТАНЦЮ «DREAM TEAM»

запрошує на змагання з сучасного танцю

«SHOW YOUR STYLE – 2021»
21 лютого 2021

м. Київ, , вул. Липковського, 1А, РК «Ультрамарин»,3 поверх

| Hip-Hop | Breaking | Jazz-Funk | 

| соло, дуети, тріо, малі групи, великі групи | 

| Діти 4-7 р | Діти 8-11 р | Юніори 12-15 р | Дорослі з 16 р|



ПРОГРАМА 09:00-21:00

1 відділення   Hip-Hop (усі категорії)
2 відділення   Break-dance (усі категорії)
3 відділення Jazz-Funk (усі категорії)
4 відділення   Dance Show Solo, Dance Show Duo, Dance Show Trio, Battle Break-dance (Best Dance 
Show/ Break-dance/ Final)



Реєстрація: Реєстрація  танцюристів проводиться  для усіх Всеукраїнських  та  Міжнародних 

танцювальних  організацій. 

Музичне супроводження – на e-mail:  showyourstyleb@gmail.com, або флеш накопичувач

Порядок та терміни подачі заявок: попередня заявка на участь до 10 лютого 2021

Е-mail: showyourstyleb@gmail.com(зразок заявок додається)

Отримання наспинних номерів – 15 лютого 2021 р. з 10:00 до 20:00 (Київ, пр-т Оболонський 21-Б, 

Dream Town 2, Атріум Італія, 2 поверх)

Голова реєстраційної групи – Січкаренко Павло   068- 958- 61-17



Фінансові умови:

Змагання проводяться з благодійною метою. Всі витрати з організації та проведення змагань 

здійснюються за рахунок благодійних, стартових і спонсорських внесків. 

Благодійний внесок з учасника: 

Dance Show Соло – 500 грн / з одного учасника 

Dance Show Дует – 1000 грн / з двох учасників за одну номінацію. 

Dance Show Тріо – 1200 грн / з трьох учасників за одну номінацію.

Dance Show Мала група – 400 грн / з одного учасника  за одну номінацію.

Dance Show Велика група – 350 грн / з одного учасника  за одну номінацію.

При участі у номінації Dance Show Соло, Dance Show Дует, Dance Show Тріо – на другу номінацію 

знижка - 50%.

Додаткова 1 хвилина в номінації Dance Show Соло, Dance Show Дует, Dance Show Тріо + 200 грн (за 

номер) до основного внеску.

Додаткова 1 хвилина в номінації Dance Show Мала група, Dance Show Велика група + 500 грн (за номер) 

до основного внеску.

Благодійний внесок за вхід для учасників відсутній

Благодійний внесок за вхід для супроводжуючих – 250 грн



Номінації: Соло (один учасник.), Дует/пара (два учасника.), Тріо (три учасника), Мала група (4-9 
чол. більше 50 % одного віку), Велика група (9-40 чол. більше 50 % одного віку).

Ліги/класи:
Дебют (вперше приймають участь на конкурсі)
Початківці (займаються до 1 року)
Друга ліга (займаються 2 роки) 

Вікові категорії на 2021 рік:

Діти 4-7 років (2014, 2015, 2016, 2017 р.н.) 
Діти 8-11 років (2010, 2011, 2012, 2013 р.н.) 
Юніори 12-15 років (2006, 2007, 2008, 2009 р.н.)
Дорослі старші 16 років (2003, 2004, 2005 …. р.н.)

Організатор та головний суддя залишають за собою право об’єднувати деякі вікові 
категорії.



Тривалість музичного супроводу: 

Dance Show Соло – до 1:30 хв. 

Dance Show Дует, Тріо – до 2:00 хв. 

Dance Show Мала група – до 3:00 хв.

Dance Show Велика група – до 4:00 хв. 



Суддівська колегія - судді відповідної категорії Всеукраїнських організацій та запрошені
судді

Нагородження переможців:
Усі учасники номінацій Dance Show Соло, Dance Show Дует, Dance Show Тріо, Dance Show

Мала група, Dance Show Велика група нагороджуються кубками та грамотами кожному
учаснику при наявності П.І.Б. учасника або кількісного складу.



ПРАВИЛА УЧАСТІ
1. За неестетичну поведінку оргкомітет конкурсу залишає за собою право дискваліфікувати учасника. Ми не несемо

відповідальності за отримані учасниками або гостями конкурсу травми. Ми не несемо відповідальності за загублені або
вкрадені особисті речі учасників або гостей під час конкурсу.

2. В разі втрати оригінального номера учасника, дублікат номера може бути виданий тільки за додатковою оплатою.

3. Якщо вам потрібні документи, що підтверджують ваше перебування у нас, повідомляйте заздалегідь, щоб організатори
могли завчасно підготувати їх.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ/ ЗНІМАЮТЬСЯ БАЛИ:
1. Використання рідини або інших субстанцій, які можуть намочити або привести танцювальний майданчик в небезпечний
стан.

2. Використання масла, в разі, якщо ви стикаєтеся з покриттям майданчика (щоб убезпечити наступних учасників, які вийдуть
на сцену, від падінь і травм).

3. Використання займистих рідин і піротехнічних елементів.

4. Використання непристойних рухів, що ображають глядача, гендерних, расових насмішок.

5. Використання нецензурної лексики в музичних композиціях на будь-яких мовах світу

6. Втручатися в роботу оргкомітету та членів журі

7. Тривалість музичної композиції не відповідає тимчасових проміжків в даній категорії згідно даного Положення.



+38 097 973 13 23

E-MAIL: showyourstyleb@gmail.com 

INSTAGRAM: dreamteamkiev_events



№

з/п

Прізвище, ім’я 

учасника

Категорія

1 Іванов Іван

Dance Show Solo

2 Петрова Вікторія

Іванов Іван Dance Show Duo

3 «Назва композиції»

1 Іванов Іван

2 Петрова Вікторія

3 Сидоров Максим

4 Матвійчук Тимур 

Hip-Hop Юніори Мала група 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ: у танцювальному конкурсі «SHOW YOUR STYLE – 2021»

Клуб/студія/колектив : __________________________________ Місто: ________________

Керівник: _______________________ Тренер: _____________________________________

Контактна інформація : мобільний номер, e-mail.


