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REGULAMENT
BUCHAREST DANCE FESTIVAL
1. DESPRE COMPETIȚIE:
ARS NOVA EVENTS organizează competiţii naționale și internaţionale de dans , în
țară și străinătate dintre care amintim Dance Star – ESDU, Freedom Dance Festival si
Hip Hop International .
În continuare acest eveniment – BUCHAREST DANCE FESTIVAL este denumit în
regulament concurs/competiție.

2. INSTRUCŢIUNI PARTICIPANŢI
● Competiţia este deschisǎ
organizaţiilor/cluburilor de dans.

tuturor

dansatorilor,

şcolilor

de

dans

sau

● Este permisǎ participarea unui concurent la categorii sau discipline diferite.
● Dacǎ participările în concurs sunt în cadrul aceleiaşi discipline/categorii , va fi premiat
dansulcu punctajul cel mai mare .
● Toate înscrierile cu „Permisiunea de Start „ au dreptul de a participa.
● Ne rezervăm dreptul de a verifica vârsta participantului și numărul de dansatori
înregistraţi cu numărul de dansatori pe scenă în timpul coregrafiei.

3. ÎNREGISTRARE
● Înregistrarea se va face în mod obligatoriu prin intermediul portalului BDF.
● Înregistrarea pentru concurs se face folosind datele de autentificare (e-mail-ul şi parola
folosite la înregistrare).
● Dupa ce înregistrarea a fost acceptatǎ şi plata efectuatǎ vom confirma primirea acesteia
iar „Permisiunea de Start” va fi datǎ prin intermediul e-mail-ului. Numai dansatorii care
primesc „Permisiunea de Start” pot participa la concurs.
ATENŢIE: Adresa de e-mail și parola pe care le-ați scris în timpul înregistrării în
domeniile solicitate sunt folosite pentru a vă înregistra la concurs. Dacă aveți întrebări cu
privire la înregistrare, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail:events@arsnova.ro
● După înregistrare, BDF dobândește toate drepturile de producție. Drepturile nelimitate
se aplică asupra tuturor filmărilor precum și a fotografiilor din competiții, care pot să fie
transmise prin orice formă de mass-media ( emisiuni de televiziune, filmare video mass-
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media și on-line, prin intermediul cererilor de servicii), precum și altor utilizări
interactive.
● Modificǎrile formularului de înscriere sunt permise numai în termenul limitǎ. Dupǎ
data limitǎ aceste modificari pot fi făcute numai cu taxe de penalizare.
Taxe de penalizare:
- Modificarea înregistrǎrii după expirarea termenului limită –30 euro/taxǎ de penalizare
- Orice adăugire la Lista de Start dupa expirarea termenului limitǎ– 30 euro taxǎ de
penalizare
● Dacǎ participarea este anulatǎ concurenții nu pot primi taxele inapoi.

4. TAXE DE PARTICIPARE 2021/2022
Solo- 45 eur
Duo/Trio/Quartet – 20 eur
Group/Formation -15 eur
*Taxele de participare sunt percepute per dansator/dans
*Taxele de participare NU SUNT RETURNABILE ! NU EXISTĂ EXCEPȚII !

5. GRUPE DE VÂRSTĂ
Un concurs este compus din următoarele grupe: Mini, Children, Juniori, Seniori. Data
limita este 01 Mai 2022
MINI
4 – 8 ani

CHILDREN
9 – 12 ani

JUNIORI
13 – 15 ani

SENIORI
Peste 16 ani

6. CALCULAREA VÂRSTEI
Pentru dansurile cu mai mult de un dansator, grupa de vârstă o stabilește cel mai mare
dansator.
Media vârstei se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg (ex. 10,5 devine 11)
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Excepții:
● În cadrul grupului/formației/duo/trio/qvartet dansatorilor li se permite sǎ se încadreze
într-o categorie de vârstǎ superioarǎ, oricare ar fi aceea. Ex. MINI poate concura la
CHILDREN
● JUNIORII și SENIORII nu pot concura cu MINI sau CHILDREN.

7. CATEGORII
Solo - 1 dansator
Duet/trio sau qvartet - 2/3 sau 4 dansatori
Grup - 5-12 dansatori
Formație - 13+ dansatori

8. DISCIPLINE
Categoria Artisticǎ
● Balet
● Contemporan/Modern
● Lyrical
● Jazz
● Ethnic Dances
● Tap Dance
● Musical

Categoria Open
● MTV Commercial
● Urban Dance
● Acro Dance
● Open
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9. LIMITE DE TIMP
Solo 01:00 – 02:00 minute
Duo/Trio/Quartet 02:00 – 3.00 minute
Group/Formation 03:00 – 04:00 minute
Excepție: La momentele de dans clasic melodia poate fi mai lungă sau mai scurtă, în
funcţie de coregrafia originalǎ, dar numai cu maxim 30 sec.
Momentul artistic debutează cu începutul aparent de dans și se termină cu finalul aparent
al numărului. Dansul poate începe pe muzică(M) sau pe poză(P). Există o îngăduință
limită de timp de 5 secunde. În cazul în care numărul de dans este mai lung, se va
înregistra o depunctare de 10 puncte.

NIVEL PREGATIRE
AMATORI

1/4 ore/sǎptămână

PRO

4+ ore/sǎptămână

10. SISTEMUL GENERAL DE PUNCTARE
● Pentru fiecare criteriu se acordă maximum 10 puncte, 30 de puncte posibile in total per
jurat.
● Juriul este format din 3 – 5 juraţi per dans.
● Decizia juriului este definitivǎşi obligatorie
● Înregistrarea dansului într-o disciplinǎ incorectă va fi judecată de juriu, acesta putând
depuncta acest aspect

11. CRITERII
● Conținut tehnic - nivelul de dificultate și numărul de elemente tehnice de dans
● Coregrafie și impresia generală - compoziția, sincronizarea muzicii alese, pașii de dans
și elementele, vârsta dansatorului, utilizarea scenei, costumatia, etc.
● Prezentare - nivelul de prezentare, dinamica şi personalitatea transmisă publicului
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12. PRINCIPII DE ADJUDECARE/JURIZARE
● Sistemul de adjudecare BDF este unul informatic.
● Fiecare element din cele de mai sus este evaluat de jurat pe o scara de la 0 la 10.
Fiecare dansator este întotdeauna evaluat de cel putin 3 (trei) juraţi în baza criteriilor de
notare.
● Membrii juriului au opțiunea, dar nu și obligația de a face o scurtă notă scrisă despre
fiecare disciplină de dans judecată.
● Rezultatele competiţiei sunt calculate automat de către un program informatic.
● Nu există arbitraj pe foi. Toate notele și comentariile (dacă există) se găsesc în contul
fiecărei școli de dans care a fost evaluată.
● Rezultatele sunt afișate imediat după ceremonia de premiere, în contul creat pentru
fiecare şcoală.

13. MEMBRII JURIULUI
● Membrii juriului trebuie să fie respectaţi având în vedere competența lor și munca grea
care necesită atenția sporită pe tot parcursul evenimentului. Nici un dansator şi nici un alt
participant nu poate perturba vreun membru al juriului în timpul concursului. Orice
observație sau lipsă de respect față de un membru al juriului va fi penalizată de către
directorul competiției.
● În nici un caz, jurizarea unui membru al juriului nu poate fi modificată de nimeni, cu
excepția cazului de greșeală evidentă care ar trebui să fie discutat și corectat de către
juriul în cauză, după categorie.

14. PREMII
Doar primele trei locuri sunt invitate în fata publicului pe parcursul ceremoniei de
premiere
Diplome:
● Primele trei locuri câștigatoare primesc DIPLOME
pereche/trio/qvartet, solo)

(una pentru formație, grup mic,

● Toţi dansatorii primesc diplome de participare la competitie Trofee/Medalii
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● Primele trei locuri castigatoare primesc Trofee (unul pentru formatie, grup mic,
pereche/trio/qvartet).
● Primele trei locuri castigatoare la categoria solo, primesc Medalii.
Important!!!!
● Premiile se înmânează în cadrul ceremoniei de premiere.
● Orice altă opinie, nu este acceptatǎ.

15. MUZICA
● Școala sau organizația este responsabilă pentru propria muzică (selecție, starea tehnică
și pregătire). "Versuri explicite" (versuri ofensatoare, rasiste și ofensive sexual) sunt
interzise. Nerespectarea acestor reguli duce la descalificare.
● Muzica trebuie să fie încărcatǎ prin intermediul portalului de înregistrare în momentul
înregistrǎrii dansului. Muzica încǎrcatǎ trebuie sa fie in format mp3 şi sǎ reprezinte un
cântec. Termenul limitǎ pentru încǎrcarea muzicii este cu două zile înainte de începerea
competiţiei. În situaţia în care muzica nu este încǎrcatǎ, dansatorii înscrişi nu vor putea
concura.
● Întârzierile sau întreruperile datorate nerespectǎrii acestor reguli, vor fi sanctionate cu
0,5 puncte care vor fi deduse din punctajul dansului.

15. REGULI GENERALE
ASPECTE ORGANIZATORICE
● Prin inregistrarea la concursul BDF, concurenții acceptă regulile oficiale ale BDF
● Comisia de concurs poate verifica, înainte sau după reprezentația dansului, în cazul în
care juriul are îndoieli cu privire la corectitudinea vârstei dansatorilor. Dansatorii trebuie
să dovedească vârsta lor, cu acte de identitate(Carte de identitate sau certificat de
naștere).
● Nu se vor face semne şi nici nu se va oferi asistență din partea antrenorului / tutorelui
în timpul reprezentației.
● Școlile/organizațiile sunt responsabile pentru riscurile de accidente ale participanților
lor.
● Modificări individuale sunt posibile numai cu aprobarea prealabilă a directorului
festivalului.
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16. ASPECTE ARTISTICE
● Definiția "acrobatic": corpul nu atinge solul (Salt, Flick Flack), cu excepția salturilor și
săriturilor.
● Elemente acrobatice și de gimnastică, rotile, etc., ar trebui să fie utilizate numai atunci
când sunt implicate direct în dans și nu trebuie să domine numărul
● Programul intrării în concurs trebuie respectat. În cazul în care este necesară o pauză
de schimbare a costumelor, directorul de concurs trebuie să fie informat în mod direct
înainte de runda finală de îndată ce programul intrării în concurs este cunoscut.
● Concurenții pot să intre pe scenă după ce numărul este anunţat și pot trece la poziţia
iniţială. Concurenţii părăsesc scena la încheierea numărului sau reprezentaţiei finale.
● Sunt permise toate momentele artistice, muzici, costume și stiluri, atâta timp cât acestea
nu sunt indecente sau ofensatoare.
● Utilizarea recuzitei este permisă, atâta timp cât aceasta este folosită direct în dans și
este scoasă de pe scenă la sfârşitul numărului de către dansatori
Se pot scădea 10 puncte din urmatorul motiv: 5 secunde peste limita de timp.
Comportamentul nesportiv și perturbator în timpul evenimentului poate descalifica
concurentul și în cazuri extreme, școala / organizația poate fi eliminată din competiție.
● Antrenorii, precum și tutorii și spectatorii, pot fi eliminați din competiție pentru
comportament nesportiv sau pentru perturbarea altor participanti.
● Efectele de iluminare individuale, cum ar fi focul deschis sau artificiile, sunt interzise.
● Creativitatea, originalitatea ideilor și mișcărilor, efectele surpriză și utilizarea afectivă a
scenei sunt elemente importante în toate disciplinele.
● Performanțele individuale pot fi evaluate doar în competițiile solo. Toate celelalte
categorii sunt evaluate la nivel de grup.
● Dansurile duo / trio / cvartet ar trebui coregrafiate astfel încât relația dintre dansatori să
fie evidentă.
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17. FOTOGRAFIEREA SI FILMAREA VIDEO
● Fotografierea cu bliț este strict interzisă pe timpul competiției. Este posibilă numai cu
autorizarea expresă a BDF.
● Telefoanele mobile ar trebui să fie închise sau puse pe vibraţii la intrarea în sală pe tot
parcursul competiției. Folosirea telefonului celular ar trebui să fie limitată la zona de
lobby a locaţiei.
● Înregistrarea video de către persoane fizice la concursul BDF este interzisă. Încălcările
vor duce la descalificarea organizației / dansatorului înregistrat. Această regulă va fi
aplicată strict pentru a proteja integritatea coregrafiei individuale

18. DECLINĂRI DE RESPONSABILITATE
● Orice dansator care concurează într-o competiție de dans își asumă anumite riscuri.
Acestea includ, dar nu se limitează la entorse, intinderi musculare și fracturi osoase.
Participarea la această competiție indică acceptarea unor astfel de riscuri de către
interpreți. Prin urmare, BDF nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări corporale
sau pierderi de bunuri.
● Prin inscrierea la un concurs BDF și la un atelier BDF, participanții (adică dansatori,
profesori, coregrafi) își dau permisiunea BDF de a le folosi fotografiile, videoclipurile și /
sau derivatele acestora în orice mijloc de promovare al promoțional BDF, fără pretenții
materiale.

19. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Consimţământ:Prin folosirea portalului de înregistrare (DanceCompGenie) sau prin
permisiunea acordată altei persoane de a folosi portalul de înregistrare în numele său, vă
exprimați acordul privind colectarea, utilizarea, divulgarea, transferul și stocarea în
conformitate cu Politica de confidențialitate a DanceCompGenie pentru orice date
personale sau alte informați.
• Colectăm informații personale și non-personale de la dansatori / profesori în timpul
desfășurării competiției.
• Următoarele informații despre dvs. (sau dansatorii dvs.) sunt colectate la înregistrare:
o Nume
o Adresă
o Cod poștal
o Număr de telefon
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o Adresa de e-mail
o Data nașterii / vârsta sau sexul
• Alte informații non-personale care sunt colectate la înregistrare- o adresă Internet
Protocol (IP)
o Numele de domeniu ale furnizorului dvs. de servicii Internet
o Localizare geografică aproximativă
o site-urile pe care le vizitați
o Ora vizitelor dv.
o Sunt colectate și cookie-uri
• Datele personale și non-personale care sunt colectate la înregistrare sunt prelucrate de
sistemul nostru terț Dance Genie - INCHOL Solutions Inc. BDF și utilizează datele
personale pentru a asigura o practică corectă de afaceri. Mai multe informații despre
politicile Dance Genie le puteți citi aici https://www.inchol.com/gdpr/policies-andprocedures.htm
• Atunci când utilizați site-ul web BDF www.bucharestdancefestival.com colectăm date
non-personale ca cele menționate anterior. Utilizând site-ul web sunteți de acord cu
colectarea, utilizarea, divulgarea, transferul și stocarea.
• Orice informație colectată atunci când vizitați site-ul web nu va fi partajată cu terțe
companii. Puteți solicita un raport cu privire la informațiile stocate despre dvs. sau despre
dansatori în orice moment și la cererea dvs. aceste date pot fi șterse.

20. Informații despre locul de desfășurare:
a. Fumatul este strict interzis în zonele aferente competiției, în culise sau în vestiare.
Fumatul este admis doar în zonele special amenajate.
b. Alimentele și băutura sunt interzise în zona de concurs, zonele aferente
culiselor/vestiarelor și în zonele scaunelor din locatia de desfășurare a evenimentului.
Acestea sunt permise doar în zonele special amenajate pentru catering.
c. Vă rugăm să păstrați curățenia în zonele destinate concursului (sală, holuri, în toalete și
în vestiare, în curte și pe terase).
d. Pentru siguranța tuturor nu blocați culoarele, casa scărilor și ieșirile de urgență.
e. Nu vor fi tolerate abateri de nici un fel de la regulile stabilite de directorul/managerul
locației. Astfel de încălcări pot duce la descalificarea imediată a participanților.
f. Spațiul destinat vestiarului va fi folosit de toți concurenții. Nu se va aloca un spațiu
suplimentar organizațiilor individuale, cu excepția cazului în care acesta va fi desemnat
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de către BDF, de aceea vă rugăm să vă comportați cu fairplay și colegialitate față de toți
participanții.
g. Orice persoană care aduce daune locației, fie acestea în interiorul sau exteriorul
acesteia, fie din neglijență sau prin abuz, va descalifica întreaga organizație din care
face parte. Orice persoană care provoacă daune după cum s-a menționat își asumă
întreaga responsabilitate financiară pentru reparații, înlocuire și/sau restituire.

