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BARCELONADANCEXPERIENCE este o întâlnire internațională care are loc în Lloret de Mar, Spania.

CATEGORII, SECȚIUNI, DISCIPLINE

CATEGORII

 BABY 4-7 ani

 KIDS 8-10 ani

 TEEN 11-13 ani

 JUNIORES 14-16 ani

 SENIORES 17-25 ani

PESTE 26 de ani și peste

SECTIUNI

 TRIO Compus din 3 dansatori

 GRUP MICI Compus din 4 până la 5 dansatori

 GRUP MEDIU Compus din 6 până la 9 dansatori

 GRUP MARE de la 10 dansatori până la un număr nelimitat de partcipanți

Intrarea în categorii este dată de vârsta medie a partcipanților din secțiune (media se calculează luând în considerare doar anul nașterii).

ACADEMIC ZONE

 CLASICĂ Tehnici de balet, Variațiuni libere, Pas de Deux, Clasic, Repertoriu neoclasic

 MODERN Modern Jazz, Jazz liric, Graham, Cunningam, Limon și genuri derivate

 CONTEMPORANUL și contaminare

 COMPOZIȚIE COREGRAFICĂ Arta de a compune dansuri și balete într-un spațiu scenic cu o temă.

 FANTASIA Orice stl de dans fără limitare, atâta tmp cât nu se încadrează în categoriile deja 
prezente în acest regulament.

COREOGRAPHIC ZONE

 DANS SINCROS Toți dansatorii execută aceiași pași și mișcări în aceeași direcție, păstrând alinierea 
inițială până la fnalul piesei muzicale.

 SPECTACOL DE DANS Toți dansatorii execută un model liber de la începutul până la sfârșitul piesei lor 
muzicale, această specialitate este scuttă de toate regulile și limitările. La această 
disciplină, se recomandă folosirea unei teme și a unei vestmentații adecvate piesei 
muzicale alese.

 DANS COREGRAFIC Toți dansatorii execută coregrafa modulului. Componentele care formează un modul 
trebuie să formeze un model sincronizat.

 DANS SOCIAL Disciplină rezervată celor care execută dansuri sociale fără modele și reguli.

 DANS TRADIȚIONAL Dansuri orientale, dansuri etnice, populare și de caracter: Tap Dance, Twist, 
Charleston, Belly Dance și diverse dansuri tradiționale.

URBAN ZONE

 HIP HOP Popping, Locking, NewJackSwing, Top Rock, Up Rock, New Style, Choreo, L.A. Style, 
House Dance, Krump, Vogue, Waacking, Dancehall

 K POP K-Pop

 HEELS Heels

 VIDEO DE DANS/COMERCIAL Video Dance, Mtv Dance, Commercial Dance

 BREAK DANCE Intrarea în formația coregrafcă



DURATĂ

 TRIO 3.00 3 MINUTE ȘI 0 SECUNDE

 GRUP MICI 3.00 3 MINUTE ȘI 0 SECUNDE

 GRUP MEDIU 3.30 4 MINUTE ȘI 30 DE SECUNDE

 GRUP MARE 4.00 4 MINUTE ȘI 0 SECUNDE

N.B. Toleranță de 20 de secunde, dacă piesa muzicală depășește durata maximă stpulată în regulament, sistemul nostru de control audio nu va permite încărcarea acesteia pe 

platorma online.                                                                                                                                                                                             

COTE INSTITUȚIONALE

BILET DE INTRARE LA TEATRU 15,00 EUR pe persoană

TRIO pentru fecare 
coregrafe

€ 40,00  pentru fecare candidat în parte                                                

GRUP MICI pentru fecare 
coregrafe

€ 35,00  pentru fecare candidat în parte                                               

GRUP MEDIUM pentru fecare 
coregrafe

€ 30,00   pentru fecare candidat în parte                                              

GRUP MARE pentru fecare 
coregrafe

€ 30,00   pentru fecare candidat în parte                                              

CONDIȚII DE ÎNREGISTRARE

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE NUMAI PÂNĂ LA 30 iulie 2023

Pentru a fnaliza înregistrarea, trebuie să trimiteți următoarele documente la adresa de e-mail barcelonadancexperience@gmail.com:

- Copie a contului de transfer;

- Copie a ultmei pagini a prezentului regulament ștampilată și semnată pentru acceptare de către reprezentantul legal al școlii,  
asociației/companiei de dans sau de către conducătorul grupului;

JURUL

Juriul este format din personalități recunoscute ale dansului internațional.

Aceșta își vor exprima opinia printr-un singur vot pentru fecare coregrafe.

METODA DE JUDECARE: Nota generală pentru fecare jurat de la 5,1 la 10,0 pentru fecare coregrafe.   

 Parametrii de evaluare implementați de membrii juriului vor f:

- Judecata tehnică (nivel și calitate tehnică)

- Judecata artstcă (expresivitate, capacitate interpretatvă, muzicalitate)

- Judecata muzicală (prezență scenică și fzică)

- Judecata conceptuală coregrafcă (originalitatea ideii de punere în scenă).

În cazul în care, din motve de forță majoră, unul dintre membrii juriului întârzie, se anunță că lucrările juriului se vor desfășura în mod  
regulat cu membrii prezenți.                

Juriul, la discreția sa, va stabili câștgătorii, nealocarea sau împărțirea unuia sau mai multor premii.                                                                    
În cazul în care un membru al juriului lipsește din motve personale, organizația va lua în considerare posibilitatea de a-l înlocui cu un alt  
membru al juriului sau de a lăsa comisia de juriu cu un membru mai puțin.

PREMII

Cupe, plachete, medalii și burse internaționale.

 LOGISTICĂ

Dimensiunea scenei Lățimea scenei 14 m. - Adâncime 12 mt. - Fără declivitate - Plasat cu lumini albe fxe

În ziua evenimentului, fecare școală sau dansator înscris individual trebuie să aducă cu el un pen-drive (stck usb) care să conțină toate  

piesele audio ale coregrafilor partcipante, denumind fșierele după cum urmează Tip (de ex. trio, grup) Categorie (de ex. copii,  

bebeluși...) Disciplină (clasică, modernă...) Titlu



NU ESTE PERMISĂ prezența pe scenă a obiectelor mari sau a decorurilor mobile în tmpul spectacolului.

Concurenții nu au voie să folosească machiaj sau creme de corp care pot vopsi sau face alunecoasă podeaua scenei, și nici lichide,  

vopsele, pudră de talc Petale, pene sau orice alte substanțe care pun în pericol sau împiedică buna desfășurare a spectacolului.

PE SCENĂ, în momentul spectacolului, sunt permise doar obiecte și scene de mici dimensiuni, instalate direct de către dansatorul care  

dansează.

REPETIȚII PE SCENĂ: Nu vor avea loc repetții pe scenă înaintea spectacolelor din concurs.

FOTO & VIDEO

Prin semnarea prezentului Regulament, autorizați Organizatorii să utlizeze imaginile și flmările realizate în tmpul evenimentului, în  

scopuri de difuzare, publicitate și comunicare, în presă, pe internet și la televiziune. Fotografile și videoclipurile vor f realizate de  

operatori profesionișt care vor avea grijă de vânzarea lor.

CAUZE DE FORȚĂ MAJORĂ

Prin semnarea prezentului regulament, reprezentantul legal al Asociației/Companiei de dans sau conducătorul grupului acceptă în  

totalitate și necondiționat următoarele puncte:

1. În cazul în care data evenimentului se modifcă din motve organizatorice sau dacă evenimentul este anulat, acest lucru va f  

comunicat cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

2. În cazul în care nu se atnge numărul minim de partcipanți la una dintre categoriile evenimentului, organizatorii își rezervă  

dreptul de a unifca sau de a elimina una sau mai multe categorii.

3. În cazul în care concursul nu poate f organizat din motve de forță majoră sau din cauza lipsei unui număr minim de  

partcipanți, taxele plătte pentru concurs vor f rambursate prin intermediul unui voucher care poate f utlizat în termen de un  

an.

4. În cazul anulării sau al nepartcipării partcipanților, nu se va resttui nicio taxă plăttă. În plus, prin semnarea prezentului  

Regulament, reprezentantul legal al Asociației/Companiei de Dans și/sau părintele, declară că fecare dansator este în posesia  

unui certfcat medical de apttudine sportvă și a unei asigurări de asigurare împotriva accidentelor, care garantează acoperirea 

persoanei asigurate și în afara Asociației/Companiei de Dans pentru spectacole și evenimente. Persoana (persoanele) de  

contact a (ale) Asociației/Societății de dans și/sau părinții își asumă întreaga răspundere pentru orice daune pe care membrii  

lor le-ar putea provoca bunurilor, persoanelor sau lor înșiși.

REGULI FINALE

Toate deciziile sunt responsabilitatea organizatorilor pentru tot ceea ce nu este prevăzut în prezentul regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce oricând modifcări la prezentul regulament, informând partcipanții în tmp utl.

                                                                                                                                                      



DOMENIU REZERVAT ASOCIAȚIILOR SPORTIVE DE AMATORI

Numele asociației________________________________________________________________________________________

cod fscal asociației_______________________________________________________________________________________

Adresa asociației ________________________________________________Oraș_____________________________________

Numele Președintelui Asociației ____________________________________________________________________________

Mail___________________________________________________________________________________________________

Telefon mobil: ____________________________________________________________________________________________________

Citt, aprobat și semnat

Data .......................................

Reprezentantul legal al Asociației de Dans și/sau al părintelui                                                                     ....................................................................

                                                                                                                                                       (ștampila și semnătura lizibilă)
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