
DETALII / PRECIZĂRI  

Înscrierea în concurs: 

              Se face până pe data de 21 MAI 2017, prin trimiterea pe adresa de e-mail 

mailto:prodancebt@gmail.com a:  

 

    1. documentelor (completate word/scanate):  

       → fişa de înscriere + tabel formație (atenție la detalii / vă rugăm completați toate rubricile) 

             → ordinului de plată cu taxa de înscriere, conform regulamentului - care va fi achitată în contul 

Clubului Sportiv "PRO DANCE" Botoșani : RO73BACX0000000922925000, deschis la UniCredit Bank,  

cu specificația: taxă concurs de la ... (denumirea de scenă a trupei/lor, instituția, localitatea) 

            → declarația coordonatorului formației/ilor înscrise 

 

          2. înregistrărilor muzicale (format MP3 ) - precizați numele de scenă a trupei, instituție, localitate,  

tipul dansului! 

                   ☺   Pentru înscrierea corectă la o grupă/categorie de vârstă se va face media aritmetică a vârstelor 

concurenților 

                   ☺    Completarea incorectă și/sau cu lipsuri a documentelor sau netrimiterea taxei de înscriere și 

melodiei până la data limită, va avea ca urmare neînscrierea la acest concurs! Nu se fac excepții! 

                   ☺    Formațiile din județul Botoșani se pot înscrie contactând direct organizatorii 

 

 Juriul:  Va fi format din 3 membri, specialişti în domeniul dansului, și va fi anunțat (postat pe site-ul 

www.prodancebt.ro) imediat după negocierile și perfectarea documentelor specifice acestor situații 

 

Evaluarea (arbitrarea): 

• Se face pe bază de punctaj de la 1 la 10 puncte, conform criteriilor de jurizare (un punct 

se acordă din oficiu). Se calculează făcând media aritmetică a celor trei note date de 

fiecare membru al juriului   

• Este de tip închisă şi finală (irevocabilă și incontestabilă). Nu se admit contestaţii! 

Criterii de jurizare: 

• Tehnică (nivel de performanţă) - 35% 

         (numărul, dificultatea, calitatea și complexitatea figurilor de dans) 

• Coregrafie - 35% 

          ( sincronizare, mişcarea scenică, varietate, originalitate, spectaculozitate )  

• Impresia de ansamblu - 20%  

           (expresivitate, dinamică şi atitudine în interpretare, costumație 

 

 

 

mailto:prodancebt@gmail.com


Criterii de depunctare: 

- pentru fiecare 5 secunde de depășire a timpului regulamentar a melodiei: câte 1 punct 

- prezentarea pe scenă a altui dans decăt cel cu care s-a înscris, sau cu un număr de 

dansatori ce nu corespunde fișei de înscriere/tabelului: 2 puncte 

- nerespectarea vârstei concurenților (înscrierea intenționată în altă categorie de vârstă): 3 

puncte - chiar dacă acea coregrafie va fi jurizată și încadrată la categoria de vârstă corectă 

 

 Alte reguli și informații:  

                              ●    La sosirea delegațiilor la locul de desfășurare a competiției, vă rugăm ca mai întâi să  

                                     contactați secretariatul concursului pentru a vă fi înmânate mapele și pentru a  

                                     rezolva orice situație sau problemă solicitați 

• O formaţie poate participa doar la una din cele două secţiuni, la categoria de vârstă la 

care s-a înscris, sau la cea superioară (în nici un caz inferioară vârstei dansatorilor din 

acea trupă de dans; fiecare școală de dans/instituție etc, poate să se înscrie cu un număr 

nelimitat de coregrafii, dacă, pentru fiecare din dansul prezentat pe scenă, se va achita 

taxa de concurs 

• Niciun dans  nu trebuie să depășească 3.30 minute! 

• Un dansator poate face parte din mai multe trupe, doar la secțiunea și categoria sa de 

vârstă, plătind taxa de înscriere pentru fiecare intrare pe scenă (dans) 

• Sunt acceptate în concurs grupuri compuse din cel puţin 5 membri, indiferent de 

secțiune  

• Suprafața de concurs: parchet - minim 140 metri pătrați ! 

• Ordinea intrării în concurs (trebuie respectată pentru a nu se decala timpii de concurs)  

• ”Orientativ”- concursul a durat în anii precedenți, minim 7 ore 

• Organizatorii îşi rezervă dreptul ca o parte din locurile existente în sala de spectacole să 

fie ocupate pe bază de invitaţii 

• Accesul publicului spectator (adulți) în sală este permis cu 20 - 30 de minute înaintea 

începerii concursului doar prin intrarea principală a Casei de Cultură a Sindicatelor 

„Nicolae Iorga” Botoșani. Intrarea este liberă! 

• Acest concurs nu se adresează dansurilor populare (folclorice) sau gimnasticii ritmice 

• Toţi dansatorii trebuie să aibă costumaţie-vestimentaţie decentă, de bun gust, în 

concordanţă cu vârsta acestora şi tipul de dans executat 

• Figurile de dans, mişcarea scenică, gesturile coregrafice etc vor fi lipsite de vulgaritate 

şi obscenitate 

• Muzica  nu trebuie să fie agresivă, cu sonorităţi neadecvate - hard rock, heavy metal, 

manea sau orice stil de expresie sonoră care, în mod normal, nu ar trebui să însoţească 

paşii unui copil (fie ei și de dans) în dezvoltarea emoţional-intelectuală a acestora  

 



         ●    Recomandăm să se evite coregrafiile unde copiii sunt obligaţi să reproducă mişcări    

               şi atitudini nepotrivite vârstei lor       

• Transportul, cazarea şi masa concurenţilor din altă localitate NU vor fi suportate de 

organizatori, dar putem să vă recomandăm câteva locaţii avantajoase după înscrierea 

efectivă 

• Este interzisă prezentarea aceluiaşi dans doi ani la rând 

• Recuzita nu este oferită de organizatori 

• Orice copil care, din diverse motive, nu mai poate participa la concursul propriu-zis, 

poate fi înlocuit de altcineva, în aceleaşi condiţii prevăzute în acest regulament 

• Efecte de iluminare personale, inclusiv efecte pirotehnice ce pot cauza incendii, sunt 

strict interzise! 

• Coordonatorilor nu li se permite să pună semne, să execute coregrafia în sală, în fața 

propriei formații sau să intre pe scena de concurs în timpul reprezentaţiei 

• Rugăm participanţii să se prezinte în culisele scenei cu cel puţin trei dansuri înaintea 

evoluţiei lor 

• Filmarea întregului concurs este strict interzisă; pentru fotografii şi filmarea 

profesională va fi contactată o firmă specializată în acest domeniu 

• Coordonatorii, concurenţii şi publicul pot fi mustraţi şi eliminaţi din sala de concurs, 

pentru comportament nesportiv 

• Recomandăm ca un CD/STICK de rezervă să fie la îndemâna dumneavoastră în timpul 

concursului. 

• Pe durata jurizarii veţi putea urmări mini-spectacole de divertisment (dans, muzică, 

prezentare de modă, momente distractive etc) oferite de artiști ai judeţului nostru, în 

calitate de invitaţi speciali la acest eveniment 

• Premierea se va face în două etape: după terminarea fiecărei părți a concursului, 

respectiv amatori, apoi pregătire de specialitate; pe scenă formațiile vor fi premiate pe 

discipline 

• Evenimentul va fi mediatizat pe mai multe căi 

• Pentru orice accidentare a unui dansator în timpul concursului, pe scenă sau în 

afara acesteia, organizatorii sunt absolviţi de orice învinuire. Fiecare coordonator 

răspunde de siguranța membrilor echipei sale! 

 

 

După înscrierea la acest concurs, prin completarea fişei de înscriere, tabelului cu membri 

formației, vă asumaţi responsabilitatea totală pentru grupurile pe care le însoţiţi, însemnand că sunteţi de 

acord cu regulile şi precizările prezentate mai sus. 

 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea în concurs a unei trupe dacă nu sunt 

respectate cerinţele acestui regulament de concurs. 


