Для участі запрошуються:
Жонглювання - ( Соло, дуети, тріо, групи) антипод, хула-хупи, діаболо, класична, важкоатлетична та
інше.
Еквілібристика - ( Соло, дуети, тріо, групи) партерна, драбина, канат, стіл, на
катушках, кулях, велосипедах, на циліндрах, на дроті та інше.
Повітряна гімнастика - ( Соло, дуети, тріо, групи) кільце, полотна, трапеція, петлі, корд де парель,
ремені, бамбук та інше.
Партерна гімнастика - ( Соло, дуети, тріо, групи) на кільці. на столі, на турніку та
інше.
Фокуси, клоунада - ( Соло, дуети, тріо, групи) ілюзія, маніпуляція, буфонада, сатира, музичні сцени та
інше.
Акробатика - ( Соло, дуети, тріо, групи) партер, стрибкова, силова, пластична,
групова та інша.
Спортивні танці - з элементами акробатики, рок-н-ролу, трюками.
ОРИГІНАЛЬНІ ЖАНРИ:
Pole dance -танці на шесті, пілоні, артестичний (трюки, постановочні номера) екзотичний танець
(хореографія, пластика, грація, музикальність, грациозність). Акробатичний - ( Соло, дуети, тріо, групи)
рок-н-ролл (спортивна форма танцю) - техніка рухів, синхроність, ритмічність, складність елементів,
підбір музики.

Вікова категорія:

Mini babies (від 3-5 років) - малята
Babies (від 5 до 7 років)- 1 молодша
Kids (від 8 до 10 років) - 2 молодша
Junior (11-13 років) - середня
Adult (14-17 років) - доросла
Youth категорія (18-25 років) - молодіжна
Категорія «Debut» (для учасників, які роблять
перші кроки в мистецтві)
Mixed категорія (приймають участь учасники

Рівень підготовки:

DEBUT – дебютант фестивалю (учасник перший раз
приймає участь у фестивалі )
Початковий– початковий рівень (від 0 - 1 років
навчання)
Середній (Аматор) - середній рівень підготовки (від
1- 2,5 років)
PRO – професіональний рівень підготовки (від 3
років навчання і більше)

Фінансові умови:
СОЛО - 700 ГРН; ДУЕТ - 350 ГРН З ОСОБИ; Тріо- 320 ГРН З ОСОБИ;
МАЛА ФОРМА4,5 ОСІБ - 300 грн.; ГРУПИ ВІД 5 ОСІБ до 10 - 280 ГРН
Групи до 20 осіб - 270 грн.
Додатково можливо замовити кожному учаснику медальку +45 грн або статуетка +100 грн.,
диплом +10 грн.
30 % знижка від фестивального внеску на участь у наступних номінаціях.

Організаційні умови:

· Після заповнення заявки оргкомітет висилає вам реквізити для оплати
· Заявка вважається прийнятою після внесення передоплати
· Обов’язково відправляти квитанцію або скрін про сплату благодійного внеску на номер
вайберу 096-721-85-26
· У разі відмови від участі менше ніж за 5 днів, передоплата не повертається та
переноситься на наступний фестиваль
· Для дітей переселенців - 30% знижка
Сиріт, інвалідів – участь безкоштовно (при наявності відповідних документів)
· Знижка 10% для дітей з багатодітних сімей
· Вхід для глядачів і гостей заходу за благодійним внеском - 50 грн.
(цей внесок буде перерахований на потреби ЗСУ)
Для повітряних номерів - ручна лебідка, робоча висота до 20 метрів.
Виступ номерів з використанням живого вогню або битого скла НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ. Виконання
трюків великої складності та небезпеки без необхідної страховки ЗАБОРОНЕНО.
Мати технічні паспорти на реквізит, підвіски та обладнання ОБОВ`ЯЗКОВО.
ОБОВ`ЯЗКОВЕ підписання зобов’язання про відповідальність та дотримання техніки безпеки
перед установкою реквізиту для виконання номерів: повітряна гімнастика (акробатика,
еквілібристика) Репетиція перед конкурсом є обмеженою в часі.

Заявки приймаються до 12 серпня 2022р. українською мовою на
E-mail: zvezda21fest21@gmail.com
Контакти організаторів (Telegram, Viber): 050-362-85-37, 095-352-06-96;
096-721-85-26; 093-47-40-637
Instagram: top_fest_21

