REGULAMENT
Festivalul de Dans Pentru Copii şi Tineret ”TRIUMF”
Editia a-VI-a,
26 martie 2018, Cinema Pro, Bucureşti
Argument
Festivalul are ca scop creşterea numărului de activităţi destinate promovării copiilor preşcolari, elevilor şi
tinerilor amatori cu aptitudini în domeniul cultural, artistic, sportiv şi de divertisment având ca specific
dansul: modern, contemporan, etno, gimnastica-aerobic, hip-hop, tematic,sportiv, streetdance, de
societate, latino, popular, majorete, etc.

Condiţii de înscriere şi participare
Înscrierea la festival se face de către un reprezentant al formaţiilor de dans prin trimiterea cererilor de
înscriere (cererile vor prezenta ştampila unităţii şi semnătura conducatorului unităţii pe care formaţia o
reprezintă) puse la dispoziţie de către organizatori, până pe 01 martie 2018 la adresa de mail
festivalulnationaldedans@gmail.com precum si achitarea taxei de înscriere la sediul Clubului Sportiv
Educational Olimpic Triumf sau prin banca în contul deschis la Banca Transilvania
RO96BTRLRONCRT0340397701, titular Clubul Sportiv Educational Olimpic Triumf, cu achitarea
comisionului de transfer specific, urmand a fi trimis ordinul de plata pe mail, cu mentiunea : Festival
Triumf- Numele Trupei sau alte detalii necesare pentru recunoasterea momentului inscris la festival.
Înscrierea formațiilor în cadrul Festivalului reprezintă acceptarea condițiilor de către participanți,
înregistrate în Regulamentul Festivalului.

Taxa de participare:
Solo: 70 lei / persoana/ moment
Duo: 60 lei / persoana/ moment
Trio: 50 lei/ persoana/ moment
Formatie: 30 lei/ persoana/moment

Program
08:00 - adunarea echipei tehnice si primirea invitatilor;
08:30-22:00 intrarea pe serii a participantilor
22:00- incheierea evenimentului, prezentarea partenerilor.

Categorii de varsta
•
•
•
•
•

copii (4-6 ani)
minicadeti (7-9 ani)
cadeti (10-12 ani)
juniori (13-15 ani)
seniori (+16 ani)

www.olimpictriumf.ro

www.festivaltriumf.ro

Premii
La categoria Solo, Duo si Trio fiecare participant primeste diploma si trofeu, la categoria formatii
fiecare participant primeste diploma si medalie, iar institutia (coordonatorul formatiei) primeste un
trofeu/ institutie.
PREMII SPECIALE:
- TROFEUL FESTIVALULUI PENTRU CEA MAI NUMEROASA FORMATIE
- TROFEUL FESTIVALULUI PENTRU CELE MAI FRUMOASE COSTUME
- TROFEUL FESTIVALULUI PENTRU CEA MAI BUNA IMPRESIE ARTISTICA
* Premiile speciale vor fi postate pe site urmatoarea zi, iar pentru a intra in posesia acestora,
coordonatorul trupei este asteptat sa le ridice de la sediul Clubului, sau la solicitarea acestora va fi trimis
prin curier

Reguli generale :
- Staff-ul – va va sta la dispozitie pentru orice informatie doriti sau daca aveti nevoie de ajutor. Membrii
staff-ului vor fi recunoscuti dupa uniforma.
- O formatie trebuie să aibă obligatoriu în componenţă minim 5 persoane;
- Formaţiile, Solo, Duo sau Trio pot participa cu un dans, doua sau maxim 3 dansuri, durata unui dans
fără a depăşi 3:30 min;
- Ordinea intrării echipelor este stabilită de organizatori şi va fi postata pe site-ul: www.festivaltriumf.ro
pana la data de 19.03.2018 ora 20:00;
- În componenţa echipei pot fi fete, băieţi sau mixt;
- Participanţii sunt direct responsabili de calitatea muzicii şi a suporturilor muzicale;
- Limbajul abuziv, expresiile vulgare şi violente sau care sugerează violenţa sunt interzise în realizarea
coregrafiei.
- Vestimentaţia participanţilor va fi decenta, de bun gust, în concordanţă cu vârsta acestora şi tipul de
dans executat.
- Muzica trebuie trimisă pe mail: festivalulnationaldedans@gmail.com până la data de 19.03.2018 (va
rugam precizati in mail numele trupei participante si numele melodiei), precum si adusă pentru verificare
în ziua festivalului în format mp3 şi audio pe stick.
- Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea unei trupe, ca urmare a unui comportament
neadecvat , precum si dupa atingerea numarului maxim de participanti/ moment artistice.
- În cazul în care, din varii motive, un concurent sau o echipa înscrisă îşi anulează participarea la
activitățile festivalului, aceştia nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere.
- Confirmarea înscrierii poate fi verificată oricând, accesând site-ul: www.festivaltriumf.ro
- Ne rezervăm dreptul de a verifica vârsta participanţilor si dacă numărul participanţilor aflaţi pe scenă în
timpul momentului artistic este egal cu numărul participanţilor înscrişi în prealabil.
- Deciziile juriului trebuie respectate, având în vedere competenţa lor şi munca depusă care necesită o
atenţie sporită. Nici un dansator sau oricare alt participant, nu poate perturba membrii juriului în timpul
jurizării. Orice observaţie sau lipsa de respect faţă de un membru al juriului, va fi penalizată de către
organizatorul competiţiei.
- Vă rugăm să păstrați curățenia în toate zonele de acces, toalete și vestiare.
- Vă rugămsă nu blocați culoarele, casa scărilor și ieșirile de urgență.
- Sunt interzise materialele de recuzită care aduc deservicii altor participanţi, (ex. ulei, puf, pudra de talc,
etc).
- Sunt interzise efectele speciale, cum ar fi: foc deschis sau foc de artificii.
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- Accesoriile sunt permise, atâta timp cât sunt aşezate rapid înaintea începerii coregrafiei şi scoase de pe
scenă la sfârşitul numărului de către dansatori.
- Prin înscrierea la concurs, participanţii (dansatorii, profesorii, antrenorii, coregrafii) îşi dau acordul ca
organizatorii să folosească orice conţinut media în care acestia apar (fotografii, clipuri video, etc).
Participanţii nu vor avea dreptul să pretindă foloase materiale sau bani în schimbul conţinutului media în
care aceştia apar.
- Insotitorul grupului este direct raspunzator de starea de sănătate cât şi de integritatea echipei cu care
participă in cadrul festivalului, precum si de drepturile de autor pentru difuzarea melodiilor alese.

Sectiuni:
1. Dans Modern
2. Dans Popular
3. Dans Sportiv
4. Gimnastica Ritmica
5. Gimnastica Aerobica
6. Gimnastica Artistica
7. Acrogym (gimnastica acrobatica)
8. Aerobic step/ Aerobic dance
9. Dans Contemporan
10. Dans Tematic
11. Musical
12. Balet
13. Latino
14. Urban Dance (Streetdance, Hip Hop, Breakdance etc)
15. Fantezie coregrafica
16. Dans Majorete
17. Dans de caracter (oriental, tiganesc, spaniol, polonez, rusesc, grecesc, etc)
18. Open Dance (orice stil de dans care nu este cuprins in cele de mai sus)

Consideraţii finale
Detaliile de ordin tehnic şi / sau organizatoric şi care nu sunt cuprinse în regulament vor fi soluţionate de
către comitetul de organizare si postate pe site-ul : www.festivaltriumf.ro sau pe facebook :
https://www.facebook.com/Festivalul-National-de-Dans-pentru-Copii-si-Tineret-Triumf1283912451649006/?fref=ts.
*Prezentul Regulament se poate modifica în funcţie de necesităţi, la propunerea comitetului de
organizare, fiecare coordonator de echipa fiind responsabil de urmarirea pe site a unor eventuale
schimbari.
Director Festival: Iavin Natalia: 0735916914;
Email: festivalulnationaldedans@gmail.com;
Site: www.festivaltriumf.ro
Facebook: https://www.facebook.com/Festivalul-National-de-Dans-pentru-Copii-si-Tineret-Triumf1283912451649006/?fref=ts
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CERERE DE ÎNSCRIERE
Denumirea Echipei:
Clubul / Institutia reprezentata :
Localitatea:
Numele insotitorului:
Numar participanti:
Mail:
Tel:
Categorii de participanti (exemplu: solo, duo, trio, formatie):
Sectiune (exemplu: Dans Modern, Dans Popular, Dans Sportiv, etc) :
Categoria de varsta (exemplu: copii, minicadeti, cadeti, juniori, seniori) :
Numele profesorului care va fi trecut pe diplomă:
Semnatura /Stampila

Obs: pentru fiecare moment din spectacol se va completa cate o cerere de inscriere.
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