
V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
хореографічного 
мистецтва «100па» 

  

Положення 

Дата проведення: 22 березня 2020р. Початок об 11:00 

Місце проведення: м.Дніпро, ПК Шинник (проспект Б.Хмельницького, 118А) 

Реєстрація учасників: до 14 березня 2020р. 

Мета і завдання фестивалю: 

     популяризація хореографічного мистецтва; 

     підвищення професійного рівня учасників; 

     сприяння творчому та духовному розвитку молоді. 

Учасники фестивалю 

Для участі у фестивалі-конкурсі запрошуються дитячі, юнацькі та 

молодіжні колективи, солісти хореографічних шкіл, студій, училищ, 

університетів, творчих і професійних ансамблів. 

Для участі у фестивалі необхідно: 

     до 14 березня 2020р. заповнити та відправити анкету-заявку на пошту 

fest100pa@ukr.net  або заповнити google-форму. Оргкомітет має право закрити 

прийом заявок в будь-якій номінації раніше встановленого терміну, якщо кількість 

заявок перевищила технічні можливості конкурсу; 

     відправити музичні треки в mp3 форматі на пошту fest100pa@ukr.net Трек 

повинен бути підписаний «Назва колективу» - «Назва номера» (вихід з точки/під 

музику).Кожен керівник повинен мати з собою дублікат фонограми. За якість 

музичного матеріалу несе відповідальність керівник колективу. 

Вимоги до учасників фестивалю: 

1. Хореографічні колективи представляють одну або більше композицій в 

номінації і віковій категорії, за умови надання окремої анкети-заявки на кожен 

номер. Внесок за кожний танець вноситься окремо за кожного учасника; 

2. Заміна репертуару допускається не більш ніж за 5 днів до фестивалю;  

3. Тривалість кожного номера не повинна перевищувати 4 хвилини для малих 

форм і формейшн і 2 хвилини для соло і дуетів;  
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Кількісний склад: 

соло; 

дует; 

Мала форма (3-6 учасників); 

Формейшн (7 і більше учасників). 
 

Конкурсні номінації: 

1. Естрадний сценічний танець;  

2. Сучасний танець (Modern, Modern-Jazz, Contemporary та ін.);  

3. Street Dance (Hip-Hop, House, Crump, Whacking, Vogue та ін. );  

4. Народний танець, народна стилізація;  

5. Класичний танець;  

6. Вільна танцювальна категорія.  

Естрадний сценічний танець – це хореографічна композиція з розвитком 

сюжету, образу. Побудований на чіткій драматургічній основі. 

Сучасний танець – змагаються номера в стилях: Modern, Modern-Jazz, 

Contemporary і інші сучасні напрямки з витримкою стилю та техніки. 

Street Dance – змагаються такі напрямки, як Hip-Hop, House, Crump, 

Whacking, Vogue та інші. 

Народний танець, народна стилізація – представлені танці народів світу, а 

також композиції з використанням симбіозу народної хореографії з іншими 

танцювальними стилями. 

Класичний танець – композиції на матеріалі класичного танцю як «зразки», 

так і «авторські», що відповідають даному виду хореографічного мистецтва. 

Вільна танцювальна категорія – змагаються композиції, які не відповідають 

основним критеріям інших стилів. Хореографічні номери, побудовані виключно на 

танцювальній лексиці, або лексика є синтезованою формою двох і більше 

танцювальних технік. 

 Журі фестивалю 

Для роботи в суддівській колегії запрошуються фахівці в області хореографії, 

діячі культури і мистецтв, кваліфіковані педагоги-хореографи. 

Склад журі змінюєтьсяз кожним фестивалем. 

Нагородження 

На фестивалі проходить закрите суддівство. Оцінюються номера за 10-

бальною системою. Критерії оцінювання - балетмейстерська робота, техніка 

виконання, артистизм, відповідність обраної теми до музики, костюму. Кожен 

член журі виставляє ймовірне місце за кожен номер. За сукупністю цих 



результатів складається рейтинг танцювальних композицій, і розподіляються 

місця, а саме перше, друге, третє, четверте, п'яте – в кожній номінації та віковій 

категорії. Призові місця не дублюються, виняток - однаково набрана кількість 

балів. Максимальна кількість балів, яку може набрати танцювальний номер - 160. 

Кожна композиція оцінюється окремо. При виникненні ситуації, коли немає гідних 

претендентів на призові місця - ці місця не присуджуються. 

1. Кожен учасник отримує медаль з логотипом фестивалю, диплом і 

подарунок;  

2. За кожне призове місце колектив отримує кубок і диплом;  

3. Учасники, які не зайняли призове місце, отримують диплом за участь;  

Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу і є остаточним та 

оскарженню не підлягає. 

Після церемонії нагородження, у керівника є можливість зустрітися з 

членами журі для обговорення номерів або питань, що виникли з оцінювання. 

Фінансові умови 

Даний захід проводиться на некомерційній основі. Витрати на проведення 

здійснюються за рахунок внесків організацій і приватних осіб. 

Благодійний внесок учасників фестивалю: 

соло - 300 грн; 

дует - 200 грн з учасника за номер; 

мала форма - 150 грн з учасника за номер; 

формейшн - 120 грн з учасника за номер. 

Під реєстрацією мається на увазі подана заявка на вказану електрону пошту 

або за допомогою google-форми. 

Оплата за участь здійснюється в день фестивалю в оргкомітеті. 

Приблизний час виступу буде повідомлено особисто керівнику по телефону за 

3 дні до початку фестивалю. 

Технічні характеристики: 

Дзеркало сцени 10×10м. Покриття сцени – паркет. 

Під час конкурсної програми на сцені використовується «заповнююче світло». 

Глядацька зала розрахована на 919 осіб. 

На фестивалі-конкурсі працюють професійні фото-і відео-оператори. 

Переглянути та замовити матеріали можна відразу після виступу. 

 



Увага!!! 

1. При заповненні анкети учасника, керівник погоджується з усіма умовами, 

викладеними в даному положенні;  

2. Колектив може бути відсторонений від участі в конкурсі на будь-якому 

етапі за некоректну поведінку, дію чи висловлювання на адресу учасників 

фестивалю-конкурсу, журі або оргкомітету;  

3. Організатори фестивалю залишають за собою право оприлюднити 

фотографії та відеоматеріали учасників, в тому числі з рекламною метою;  

4. Оргкомітет не несе відповідальності за отримані травми учасниками або 

гостями фестивалю, а також за втрачені або вкрадені речі під час проведення 

конкурсу.  

Координати організаторів: 

066-961-88-19 Катерина 

097-906-57-65 Тетяна 

093-134-90-40 Ірина 

Група в Фейсбук:https://www.facebook.com/groups/fest100pa/ 

Інстаграм:https://www.instagram.com/fest100pa/ 

E-mail: fest100pa@ukr.net 
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