Bucharest Dance Festival – ultima actualizare 15.05.2018

BUCHAREST DANCE FESTIVAL
REGULI SI REGLEMENTARI
GHIDUL PARTICIPANTULUI
Competiția este deschisă tuturor dansatorilor, școlilor de dans sau cluburi de dans.
Sunt permise intrări multiple de către un concurent în diferite categorii sau discipline.
Dacă intrările în concurs se află în aceeași disciplină / categorie de vârstă, premiem doar dansul cu
cel mai mare scor.
Toate înscrierile cu STARTING PERMISSION au dreptul de a participa.
Ne rezervăm dreptul de a verifica vârsta participantului și numărul de dansatori înregistrați cu
numărul de dansatori pe scenă în timpul coregrafiei.
ÎNREGISTRARE
Înregistrarea trebuie făcută obligatorie prin intermediul portalului BDF Registration.
Înregistrarea pentru concurs se face cu datele de conectare (e-mail și parola pe care le-ați utilizat
pentru înregistrare).
După ce înregistrarea este acceptată și plata a fost verificată, vom confirma primirea și "STARTING
PERMISSION" va fi dată și trimisă prin e-mail. Numai dansurile care au primit "STARTING
PERMISSION" pot participa la turneu.
ATENȚIE: adresa de e-mail și parola pe care le-ați scris în timpul înscrierii în câmpurile solicitate
sunt folosite pentru a vă înscrie la concurs. Dacă aveți întrebări cu privire la înregistrare, contactaține pe email: events@arsnova.ro.


La înregistrare, BDF are toate drepturile de producție. Drepturile nelimitate se aplică tuturor
filmărilor și fotografiilor din competiții, care pot fi transmise din orice punct de vedere,
indiferent de formatul media (în special pe emisiunile TV, precum și prin mijloace media și
online, prin servicii la cerere) și prin alte utilizări interactive .
 Modificările în formularul de cerere sunt posibile pana la data limita. Nu sunt posibile
modificări, după acest termen numai daca se platesc taxele de penalizare.
Taxe de penalizare:
- Modificarea unei rutine înregistrate după data limită a concursului - taxă de penalizare de 30 €
- Orice rutină care se adaugă la START LIST după data limită a concursului - Taxa de penalizare
este de 30 €
- În cazul în care participarea este anulată, participanții nu vor primi nici o restituire.
TAXE
Solo - 45 Euro
Duo / Trio / Cvartet - 20 Euro
Grup / Formare -15 Euro
* Taxele de intrare se percep pe dansator / pe dans
GRUPE DE VÂRSTĂ
Concursul are urmtoarele grupe Mini, Petite, Copii, Junior, Senior și Adult.
Data limită este 1 noiembrie 2018.

MINI
PETITE
CHILDREN
JUNIOR
SENIOR
ADULT

4 – 6 ani
7 – 9 ani
10 – 12 ani
13 – 15 ani
16 – 19 ani
20 + ani

CALCULUL VARSTEI
Pentru dansurile cu mai mult de un dansator, grupa de vârstă este data de cel mai in varsta dansator.
Dacă vârsta medie se termină la 0,5 sau mai mult, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg (Ex.
10,5-11).
Excepţii:
În cadrul grupului / formării / duo / trio / cvartetului, dansatorii pot intra într-o categorie superioară
de vârstă, oricare ar fi. Ex: MINI poate concura PETITE etc.
În cazul în care, într-un grup de dansatori care se clasifică la media de vârstă CHILDREN este
înscris un dansator de varsta CHILDREN, tot grupul se va clasifica la media de vârstă CHILDREN.
TEEN și SENIORS nu au voie să concureze cu MINI / CHILDREN sau JUNIOR

CATEGORII
Solo
Duo/Trio/Cvartet
Group
Formatie

1 dansator
2/3 sau 4 dansatri
5 - 12 dansatori
13 + dansatori

DISCIPLINE

Artistic Division

 Ballet
 Contemporan/Modern
 Lyrical
 Jazz
 Etnic Dance
 Tap Dance
 Musical

Open Division

 MTV Commercial
 Urban Dance
 Acro Dance
 Open
 Pom Pon

LIMITELE DE TIMP
Solo
Duo/Trio/Cvartet
Group/Formation

01:00 – 02:00 minute
01:00 – 02:00 minute
02:00 – 03:00 minute

Excepție:
Numerele de dans clasic - muzica poate fi mai lungă sau mai scurtă, conform coregrafiei originale,
dar numai cu maxim 30 sec.
Momentul începe cu începutul aparent al dansului și se termină cu sfârșitul aparent al numărului.
Există o limită de timp de 5 secunde. În cazul în care dansul va trece peste sau sub limitele de
indulgență, se va reduce cu 10 puncte.
SISTEM DE PUNCTARE
GENERAL
Pentru fiecare criteriu, există maxim 10 puncte, pentru un total de 30 de puncte per judecător.
Juriul este cuprins între 3-5 judecători pe dans.
Decizia juriului este definitivă și obligatorie.
Dansul înregistrat într-o disciplină incorectă va fi judecat de către juriu, dar juriul operează scorurile
deducerilor
CRITERII
Conținut tehnic: (adică nivelul de dificultate și numărul elementelor tehnice de dans)
Coregrafia și impresia de ansamblu: (aceasta înseamnă compoziția, sincronizarea muzicii alese,
pașii și elemente de dans, vârsta dansatorului, utilizarea scenei, rochia etc.)
Prezentare: (aceasta înseamnă nivelul de prezentare, dinamica și personalitatea transmisă
publicului)
PRINCIPII DE ADJUDICIU
 Sistemul de evaluare a BDF este un sistem informatic.
 Fiecare articol de mai sus este evaluat de fiecare membru al juriului pe o scară de la 0 la 10.
Fiecare dans este judecat întotdeauna de cel puțin 3 (trei) judecători pe baza criteriilor de
punctare.
 Membrii juriului au opțiunea, dar nu obligația de a face o scurtă notă scrisă despre fiecare
disciplină de dans judecată.
 Rezultatele concursului sunt calculate automat de un program.
 Nu există arbitraj de foi. Toate notele și comentariile (dacă există) se găsesc în contul lor
odată ce fiecare scena de dans școlar a fost evaluată.
 Rezultatele concursului sunt prezentate imediat după ceremonia de decernare a premiilor în
contul creat pentru fiecare școală sau până la 24 de ore.

MEMBRII JURIULUI
 Membrii juriului ar trebui să fie foarte respectați datorită competenței și muncii depline
având nevoie de o atenție intensă pe parcursul întregului eveniment. Nici un dansator nici un
alt participant nu poate perturba membrii juriului în timpul lucrului. Orice remarca sau lipsă
de respect față de un membru al juriului va fi penalizată de către Directorul Concursului.
 În orice caz, hotararea unui membru al juriului nu poate fi modificată de nimeni, cu excepția
cazului unei greșeli evidente care ar trebui să fie discutată și corectată de membrii juriului
respectiv după categorie.

PREMII
Numai primii trei câștigători vor fi invitați în fața publicului în timpul decernarii premiilor.
DIPLOME:
 Primii trei câștigători primesc DIPLOME (UNA pentru formații, grupuri, pereche / trio /
cvartet, solo).
 Toți dansatorii primesc DIPLOME DE PARTICIPARE în competiție
 Toate locurile mai mici de trei primesc DIPLOMA DE MENTIUNE (UNA pentru formații,
grupuri, duo / trio / cvartet, solo).
Trofee / Medalii:
 Primii trei câștigători primesc TROFEE (UNA pentru formații, grupuri, duo / trio / cvartet).
 Primii trei câștigători la solo primesc MEDALII
 Toate locurile mai mici de trei primesc un TROFEU (UNA pentru formații, grupuri, duo /
trio / cvartet)
Important!!!!
Premiile sunt acordate doar la ceremonia de decernare a premiilor.
Nu acceptăm nicio altă opțiune.
MUZICĂ
Școala este responsabilă pentru propria lor muzică (selecție, condiție tehnică și pregătire). "Versuri
explicite" (versuri insultătoare, rasiste și ofensatoare sexuală) sunt interzise. Nerespectarea acestor
reguli duce la descalificare.
Muzica trebuie să fie încărcată prin portalul de înregistrare la înregistrarea unui dans. Muzica
încărcată trebuie să fie în format MP3 și reprezintă o melodie. Termenul limită pentru încărcarea
muzicii este de 7 zile până la începerea competiției. În cazul în care muzica nu este încărcată,
dansatorii înregistrați nu vor putea să efectueze
Întârzierile și întreruperile cauzate de nerespectarea acestor reguli vor duce la deducerea a 0,5
puncte din punctajul numărului de dans.

REGULI GENERALE
ORGANIZAȚII
 Prin înscrierea în competiția BDF, concurenții acceptă regulile oficiale BDF
 Comisia de concurs poate face anchete, fie înainte, fie după numerele de dans, în cazul în
care juriul are îndoieli cu privire la acuratețea vârstei dansatorilor. Dansatorii trebuie să-și
poată demonstra vârsta.
 Nu există semne sau asistență din partea formatorului / tutorelui în timpul spectacolului.
 Școlile / organizațiile sunt responsabile pentru riscurile de accidente ale participanților lor.
 10 puncte pot fi deduse pentru următoarele:
◦ 5 Sec. peste sau sub limita de timp
◦ Pentru toate încălcările regulilor BDF.
 Comportamentul nesportiv și disruptiv în timpul evenimentului poate descalifica
concurentul și în cazuri extreme, școala / organizația poate fi eliminată din competiție.
 Formatorii, precum și păzitorii și spectatorii, pot fi eliminați din competiție pentru
comportamente nesportive sau pentru a le perturba pe alții.
 Modificările individuale sunt posibile numai cu aprobarea prealabilă a directorului
competiției.

ARTICOLE ARTISTICE











Definiție "Acrobatic": Corpul nu atinge solul (Salto, Flick Flack), cu excepția salturilor și
ascensoarelor.
Arcade și roți acrobatice și gimnastice ar trebui folosite doar atunci când sunt implicate
direct în dans și nu trebuie să domine numărul.
Trebuie respectată componența concurenței. În cazul în care este necesară o pauză de
schimbare a costumului, directorul competiției trebuie informat direct înainte de runda finală
și de îndată ce este cunoscută componența.
Concurenții pot lua etapa după ce numărul este chemat și se va trece la poziția lor inițială.
Concurenții părăsesc etapa după încheierea numărului și a arcului final.
Toate spectacolele, muzica, costumele și stilurile sunt permise, atâta timp cât nu sunt
indecente sau ofensatoare.
Folosirea elementelor de recuză este permisă, atâta timp cât recuzita este utilizată direct în
dans și este adusă pe scenă de dansatori.
Efectele individuale de iluminat, cum ar fi foc deschis sau incendiu, sunt interzise.
Creativitatea, originalitatea ideilor și a mișcărilor, efectele surpriză și utilizarea afectivă a
scenei sunt elemente importante în toate disciplinele.
Performanțele individuale pot fi judecate doar în competiții solo. Toate celelalte categorii
sunt judecate la nivel de grup.
Dansurile duo / trio / cvartetul ar trebui să fie coregrate, astfel încât relația dintre dansatori
să fie evidentă.

FOTOGRAFII, CELULARE ȘI VIDEOTAPARE




Fotografia cu blitz este strict interzisă în timpul competiției. Este posibilă cu autorizarea
BDF expresă.
Telefoanele mobile ar trebui să fie oprite sau să vibreze modul în timp ce sunt așezate în
secțiunea de casă a teatrului / sala de bal în timpul competiției. Utilizarea telefonului mobil
trebuie să se limiteze la zona de lobby a locului.
Videocopierea de către persoane fizice la concursul BDF este interzisă. Încălcările vor duce
la descalificarea acțiunii organizației / dansatorului înregistrat. Această regulă va fi pusă în
aplicare cu strictețe pentru a proteja integritatea coregrafiei individuale.

LEGAL
 Orice dansator care concurează într-o competiție de dans are anumite riscuri. Acestea includ,
dar nu se limitează la, entorse, mușchii trași și oase rupte. Participarea la această competiție
indică acceptarea acestor riscuri de către artiștii interpreți sau executanți. Prin urmare, BDF
nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări corporale sau pierderi de proprietate.
 Prin participarea la un concurs BDF și un atelier BDF, participanții (adică dansatori,
profesori, coregrafi) își dau permisiunea BDF de a folosi fotografiile, videoclipurile și / sau
asemănările lor în orice efort de promovare BDF fără compensare.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Consimţământ:
 Prin utilizarea portalului de înregistrare (Dance Genie) sau permițând unei persoane să
utilizeze Portalul de înregistrare în numele dvs., sunteți de acord cu colectarea, utilizarea,
dezvăluirea, transferul și stocarea în conformitate cu Politica de confidențialitate a Dance
Genie pentru orice date personale sau alte informații .
 Colectăm informații personale și non-personale de la dansatori / profesori în cursul regulat

de desfășurare a afacerilor.
Următoarele informații despre dvs. (sau dansatorii dvs.) sunt colectate la înregistrare:
 Nume
 Adresa
 cod postal
 Numar de telefon
 Adresa de email
 Data nașterii / vârstei
 Gen
Alte informații non-personale colectate la înregistrare:
 Internet Protocol (IP)
 Nume de domenii ale furnizorului dvs. de servicii de internet
 Locație geografică aproximativă
 Paginile site-ului pe care le vizitați
 Ora de vizite
 Se colectează și cookie-uri
Datele personale și non-personale colectate la înregistrare sunt preluate de sistemul nostru terț
Dance Genie - INCHOL Solutions Inc. Aceste informații sunt de asemenea folosite de organizatorul
BDF.
Când folosim site-ul BDF www.bucharestdancefestival.com colectăm date non-personale ca cele
menționate anterior. Folosind site-ul pe care îl consimțiți pentru colectarea, utilizarea, dezvăluirea,
transferul și stocarea.
Orice informații colectate la vizitarea site-ului web nu vor fi distribuite companiilor terțe. Puteți
solicita un raport despre ce informații sunt stocate despre dvs. sau dansatorii în orice moment.

