REGULAMENTUL FESTIVALULUI NATIONALULUI „LUI’S STAR
GRAND PRIX”
Editia a II-a Constanta 2017

INFORMATII GENERALE
Concursul este organizat de agenția de evenimente Lui's Arts din
Constanta în data de 2 decembrie 2017, ora 10:00 având sprijinul
Inspectoratului Scolar Județean Constanta,fiind promovat de partenerul
Media principal, atât la nivel local cat si national, DIGI24.
Festivalul are caracter national având ca scop să ajute în stimularea
spiritului competitiv; în creșterea motivației pentru performanta; în
promovarea experienței artistice și dezvoltarea comunicării și a relaționării
prin limbajul universal al dansului; în promovarea tinerelor talente și în
mentinerea/dezvoltarea stării de sănătate a tinerilor.
Toate competițiile/probele din cadrul Festivalului sunt deschise tuturor
categoriilor de profesionisti ( licee de coregrafie, colegii de artă, academii,
teatre etc) si amatori ( scoli particulare, cluburi, asociații culturale, scoli
generale etc) cu vârste cuprinse între 5 si 18 ani.
Evenimentul se va desfășura în clădirea Teatrului de Stat Constanta situat
în bulevardul Ferdinand nr.11.

DISCIPLINE DE CONCURS

Deoarece în România concursurile de dans existente sunt organizate în
functie de cunoștințele organizatorilor si uneori derutează la încadrarea
corectă a dansului, dorind sa venim în sprijinul participantilor, fapt pentru
care vom descrie în câteva cuvinte fiecare disciplină din concurs așa cum
este ea recunoscută la competiții internaționale de gen, fără a îngreuna
regulamentul.
1) Balet
2) Dans modern: disco, electric boggye, funky etc.
3) Dans contemporan

Acesta nu este un dans modern sau disco. Este o viziune moderna de
dans, cel mai adesea, liric care combina elemente de balet si tehnici
din mai multe stiluri acceptate. Dansul trebuie să fie inspirat de versurile
si conținutul muzical iar în coregrafie mișcările trebuie să transmita
emoția.
4) Dans liric reprezinta o imbinare intre tehnica baletului clasic,
naturaltea pasilor de jazz si viziunea contemporana a expresivitatii
in dans.
5) Dans de caracter
Este un dans stilizat (etno, țigănesc, arabesc, indian, bollywoodian,
rusesc, chinezesc, spaniol, dans irlandez, tribal fusion, grecesc,
texan, cubanez, etc). Sunt permise recuzite de scena.
6) Jazz
Acesta este un dans spectaculos si dinamic care are în compoziție
de la figuri de balet până la elemente funky preluate din dansul
modern/disco sau din dansul latino.
7) Folclor national si international
8) Folclor stilizat
9) Dans aerobic si majorete
10)
Dans latino
11)
Open
Aceasta categorie este dedicata in special instructorilor,
coregrafilor care pregatesc echipele participante si pot participa
alaturi de echipa. Pot aborda orice stil de dans.

CATEGORII DE CONCURS

Categoria individuală
 Solo
Categoria pe grupuri
 Duo ( inclusiv mixt) / Trio ( inclusiv mixt)/ Mini Grup ( inclusiv
mixt)
 Formații/ Ansambluri ( inclusiv mixt)

GRUPE DE VARSTA
5 – 7 ani
8 – 11 ani
12 – 15 ani
15-18 ani
18+

Data de referință pentru calculul vârstei va fi 01.12.2017
Categoria de vârstă în care este încadrat dansul este stabilită de
vârstă medie a dansatorilor din acel dans.
Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica varsta participantilor în
timpul coregrafiei.

TIMPUL DE EVOLUTIE
La SOLO, DUO, Trio o evolutie trebuie să se încadreze în 2 minute
maxim, indiferent de vârstă concurentului.
La toate celelalte categorii/ grupe de vârstă timpul acordat unei
evoluții trebuie să se încadreze între 2.00 si maxim 4 minute, în
funcție de vârstă și de nivelul de pregătire. Se permite un decalaj de
+ 5 sec
REGULI TEHNICE
 Muzica este la alegere si trebuie sa reflecte corect stilul de
dans pe care evoluați. Formațiile pot intra pe scena numai
după ce sunt anunțate la microfon.
 Este indicat ca muzica sa fie in format mp3, stocata pe stick în
foldere separate pentru fiecare trupa, formatie, dansator, sau
pe CD.
 Sunteți direct responsabili de calitatea muzicii și a suporturilor
muzicale. Stilurile virusate nu sunt acceptate. Recomandam
să aveți și suporturi muzicale de rezerva care vor fi predate
organizatorului la sedinta tehnica anunțată în programul oficial
al festivalului.
 Concurenții își vor trimite muzica pe adresa de e-mail:
office@luisarts.ro, pentru fiecare apariție si cu indicații de

identificare: numele si prenumele concurentului sau al trupei;
titlul variatiei/ dansului si se va menționa dacă muzica
pornește înainte de intrarea concurentului în scenă sau se
asteapta intrarea în scenă și așezarea concurentului în poza
si apoi incepe muzica. Data limita pentru trimiterea pieselor
muzicale pe adresa de e-mail este 27 noiembrie 2017.
 Este interzis să se folosească piese muzicale ale căror versuri
conțin cuvinte obscene atât în română cat si in alta limba. Este
strict interzis sa se folosească piese muzicale care instigă la
revolta, ura, rasism, discriminare, violenta!
SISTEMUL DE JURIZARE

Juriul va fi format din specialiști și organizatori, numarand până
la 3 membri.
Membrii juriului trebuie să fie respectați având în vedere
competenta lor și munca grea care necesită atenția sporită pe tot
parcursul evenimentului. Nici un dansator si nici oricare alt
participant nu poate perturba membrul juriului în timpul jurizării.
Orice observație sau lipsa de respect fata de un membru al
juriului va fi penalizată de către directorul festivalului, care poate
decide descalificarea participantului sau a echipei.
Decizia unui membru al juriului nu poate fi modificată de nimeni,
cu excepția cazului de eroare evidenta!
În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament si cu
traditiile concursurilor nationale, la probele din cadrul acestui
festival nu se admit contestatii. Deciziile juriului sunt definitive! La
solicitarea juriului ne rezervam dreptul de a introduce o rundă
adițională în cazul în care numărul coregrafilor este mare la
aceeași disciplina sau categorie de vârstă. Fiecare dansator
poate participa cu mai multe coregrafii solo la aceeași disciplina
sau discipline diferite. Dacă în cadrul aceleași discipline
participantul are mai multe apariții scenice, se va lua în
considerare pentru premiu numai acel solo care va obține cel mai
mare punctaj. Acelasi lucru este valabil si pentru
duo/trio/ansamblu. Există doar o singura rundă la fiecare
disciplină si categorie de vârstă.

Coregrafiile înregistrate incorect vor fi jurizate si transferate în
categoria corectă fără a fi depunctare!

CRITERII DE JURIZARE

Impresia Tehnica = adică nivelul de dificultate si elementele
tehnice în dans
Coregrafie si Impresia Artistică = compozitia, sincronizarea
muzicii alese, pașii de dans si elementele specifice dansului ales,
vârstă dansatorului, utilizarea scenei.
Prezentare = nivelul de prezentare, dinamica si personalitatea
transmisă publicului, originalitate.
Tinuta scenică = costumul si machiajul

CRITERII DE NOTARE
 Fiecare dans este notat întotdeauna de toți membrii jurați
pe baza criteriilor de mai sus.
 Fiecare membru al juriului poate da note de la 1la
5.
Fiecare evolutie poate acumula un maxim de 15 puncte si
un minim de 3.
 Punctele sunt adunate și se face media.
Rezultatele vor fi afișate în locația unde se desfășoară
festivalul si vor fi postate pe site-ul www.luisarts.ro, în
secțiunea dedicat festivalului, si pe pagina de facebook Lui's
Arts!
Se vor depuncta si se poate ajunge la eliminarea pe loc din
festival pentru: vulgaritate în mișcări și indecenta
vestimentara!
Depunctarea mai are loc în următoarele situatii:






Cand coregrafia nu este in concordanta cu stilul dansului
Când costumația nu este in concordanta cu dânsul
Dacă nu există schimbări de formație( scenografie)
Când apare discriminarea echipei.
DESCALIFICAREA

Descalificarea participantilor sau a echipelor se face doar prin decizia
majoritara a membrilor juriului, pentru următoarele situatii potențiale:
 Cand se folosesc melodii (indiferent de limba în care sunt cântate)
a căror versuri sunt vulgare sau care indică su incita la acte de
violență fizică sau psihică.
 Când coregrafiile contin figuri de dans vulgare sau care sugerează
violenta ( de orice fel).
 Dacă se consuma băuturi alcoolice sau etnobotanice pe timpul
festivalului ( participantul depistat riscând să descalificarea întreaga
echipă).
 Când se folosește un limbaj abuziv, suburban, expresii vulgare si
violente sau care sugerează violenta ( de orice fel) în adresarea fata
de orice persoană implicată sau nu în acest festival.

FESTIVITATEA DE PREMIERE
În funcție de punctajul oferit, fiecare categorie si stil de dans va fi
recompensat astfel:
 Trupa cu cel mai mare punctaj va primi Trofeul Festivalului.
 Următoarele trupe clasate vor primi locul I, II, respectiv III si
mențiuni.
 Se vor acorda 2 premii speciale: Premiul de Popularitate ( acordat
prin vot de către publicul prezent) si Premiul Presei ( acordat prin vot
de către reprezentanții mass-media acreditați la festival).
 Se vor acorda premiul I,II si III pentru primii trei antrenori clasați pe
podium.
 Premii surpriza!!!

Juriul își rezervă dreptul de a nu clasifica un dans daca nu corespunde
criteriilor de jurizare.

INREGISTRAREA/ INSCRIEREA IN FESTIVAL

Înscrierea se face până la data de 25 noiembrie 2017, formularul tipizat
pentru înscriere fiind atașat la prezentul regulament, acesta fiind
disponibil si pe pagina web al organizatorului.
Formularul de înscriere va trebui completat corect si citet, după care va
fi trimis pe adresa de e-mail: office@luisarts.ro
Prin înregistrarea în festival toți participanții sunt de acord si se obligă
sa respecte și să se conformeze tuturor condițiilor impuse de
organizatori prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora
atrăgând răspunderea personală si exclusivă a participanților. Prin
înscrierea în concurs participanții renunta la drepturile de autor asupra
filmărilor si fotografiilor din concurs, organizatorii putând sa le
folosească în orice formă pentru prezentarea lor în mass-media locală
și națională.
Numai după achitarea taxelor de concurs veți fi înscriși oficial și
introduși în lista de start!
După confirmarea achitării taxelor de concurs, veți primi confirmarea de
participare.
La sosire concurenții trebuie să aibă asupra lor certificatul de naștere/
buletin sau carte de identitate/ pașaport si ordinul de plată prin care se
confirmă efectuarea platii taxelor de concurs.
Numărul de participanți si dansuri sunt nelimitate. Este recomandat, totuși,
ca școlile sau organizațiile sa se înregistreze cat mai curând posibil, pentru
că organizatorul are dreptul de a respinge înscrierile din ultimul moment,
în cazul în care există un număr excesiv de intrări. Ordinea de intrare în
concurs a dansurilor va ffi anuntata pe pagina oficiala cu o săptămână
înaintea concursului. Pentru timp suplimentar necesar schimbarilor de
costume, trebuie să informați în avans la adresa de e-mail:
office@luisarts.ro.

Intrarea pe scena se face imediat după anunțarea numărului de concurs.
Dansatorii trebuie să părăsească scena imediat după prezentarea
variatiei/ dansului.
Daca aveți întrebări cu privire la inregistrare, va rugam sa ne contactați pe
adresa de e-mail office@luisarts.ro sau la numărul de telefon
0724396225.

TAXELE DE CONCURS

Taxele pentru fiecare categorie în parte sunt:
Solo – 50 lei
Duo/ Trio/ Mini Grup ( max 4pers) - 50 lei/persoana;
Formații/ Ansambluri (max 20) – 30 lei/persoana.
Taxele de concurs se plătesc pe dansator/ apariție scenică.
Taxa reprezintă o singură apariție scenică. Pentru fiecare apariție se
plătește separat.
Atât pentru discipline diferite cat si pentru aceeași disciplina se
completează câte o fisa de înscriere separată. Plata in cazul celor care
vor concura la categoria solo se va face pe numele concurentului, a
variatiei/dansului si a școlii; iar în cazul celor care participă cu
duo/trio/ansamblu, plată se face pe numele dansului si a școlii de
provenienta.
Datele necesare pentru achitarea taxelor de înscriere sunt următoarele:
SC LUI'S ARTS SRL
J13/1126/2015
CUI: 34580891
Str. Crizantemelor nr.2, bl. J3, sc. B, ap.29
Loc. Constanta, Jud. Constanta
RO RO25INGB0000999906021833RON
Deschis la ING BANK

Orice modificare în fișa de participare sau de înscriere va fi comunicată cu
cel puțin 5zile inaintea începerii concursului. Modificarile survenite după
această dată nu vor fi luate în considerare!
In cazul in care participarea este anulată până la data de 27 noiembrie
2017, indiferent de motiv, se vor returna numai 50% din taxele de
înscriere. În cazul in care participarea este anulată după data menționată,
participanții nu vor primi nici o rambursare!
Data limita de achitare a taxelor de concurs este 27.11.2017.

ALTE REGLEMENTARI

Tabelele de înscriere se vor face pentru fiecare echipă în parte( solo, duo,
trio, mini-grup si formații).
Insistăm să folosiți denumiri distincte daca aveți mai multe echipe în
concurs.
Cheltuielile de călătorie, masa sau cazarea se suportă de către candidați
; participanții care doresc invitație personalizata pentru anumite decontări
din partea sponsorilor sau din partea primăriilor, sunt rugați să transmită
pe adresa de e-mail denumirea exactă a unității, clubului, asociației pentru
care urmează să se facă ulterior decontarea.
Participanții indiferent de vârstă trebuie sa aibă obligatoriu asupra lor:
adeverință medicală de la medicul de familie sau de la medicul de
medicina sportiva cu specificația „clinic sănătos/apt pentru efort fizic” care
va fi predată organizatorilor la sedinta tehnica.
Fiecare conducător de grup e responsabil de integritatea fiecărui
participant în concurs pe întreaga perioadă de desfășurare a
evenimentului.
Participanții trebuie să aibă o pancarda cu numele echipei ai localitatea
din care provin.
Un reprezentant al școlii/ clubului/ asociației culturale etc., trebuie sa fie
prezent în spatele scenei cu cel puțin cinci numere înainte de intrarea în
concurs.

Profesorii sau instructorii nu au voie sa puna semne, să dea semnale
dansatorilor, să corecteze sau să intre în scenă pe perioada evoluției
dansatorilor.
Este interzis a se folosi orice fel de materiale de recuzită care aduc
deservicii altor participanți ca de exemplu: confecții, ulei, puf, pudra de talc
etc, sau orice efecte care folosesc foc, acestea fiind interzise.
Accesoriile sunt permise dacă sunt așezate rapid înaintea coregrafiei si
imediat luate după terminarea coregrafiei ai părăsirea scenei.
Luminile de scena speciale nu sunt permise, se va folosi doar lumina alba
de concurs.
Coregrafiile trebuiesc adaptate abilităților ai vârstei dansatorilor. Școala/
clubul etc poate fi descalificată pentru comportamentul neadecvat al
dansatorilor, profesorilor, antrenorilor, sau directorului scolii.
Profesorii, instructorii, spectatorii pot fi eliminați din sala pentru
comportament necorespunzator.
Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente
survenite în timpul competitiei. Aceasta responsabilitate cade în sarcina
fiecărui concurent. Organizatorii își rezervă dreptul de a deschide si
închide înscrierile în concurs.

DATE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI

SC LUI'S ARTS SRL
Str. Crizantemelor nr. 2, bl. J3, sc.B, ap.29
Loc.Constanta, Jud.Constanta
Cod Postal 900619
Telefon: 0724396225
E-mail: office@luisarts.ro
www.luisarts.ro
www.facebook.com/Lui’sArts

FISA DE INSCRIERE
FESTIVALUL NATIONAL DE DANS PENTRU COPII SI TINERET „LUI’S
STAR GRAND PRIX”
Constanta – 2 decembrie 2017

INSTITUTIA PARTICIPANTA
.........................................................................................................
NUME ANSAMBLU/TRUPA/GRUP/ NUME SOLIST
.........................................................................................................
PROFESOR COORDONATOR
.........................................................................................................
SECTIUNEA COREGRAFICA/ CATEGORIA DE VARSTA
........................................................................................................
TITLUL PIESEI COREGRAFICE
........................................................................................................
DURATA PIESEI COREGRAFICE
........................................................................................................
NUMAR DE DANSATORI
........................................................................................................
NUME PERSOANA DE CONTACT
........................................................................................................
ADRESA
........................................................................................................
TELEFON
........................................................................................................
E-MAIL
........................................................................................................

