
 
 
 

 

 

Festivalul Concurs de Dans 
,,Face of Dance” 

Centrul Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva, România 
16-17 Noiembrie 2019 

                                                  
                                        REGULAMENT 

 
Festivalul se adresează copiilor şi tinerilor care studiază arta coregrafică 

în cadrul cluburilor şi palatelor copiilor, şcolilor, liceelor, asociaţiilor şi 
centrelor culturale. 

 
DISCIPLINE DE CONCURS: 

 
- Clasic/Contemporan 
- Street dance /Modern 
- Dans de caracter/Folclor stilizat 
- Open (orice gen coregrafic care nu poate fi încadrat în nicio disciplină de mai 
sus) 
 

CATEGORII DE VÂRSTĂ: 
 

- Baby - 4- 6 ani 
- Mini – 7 – 9 ani 
- Copii – 10 – 12 ani 
- Juniori – 13 – 15 ani 
- Seniori - peste 16 ani 
* în cazul în care sunt mai mult de 2 dansatori/moment coregrafic, se va calcula 
media aritmetică a vârstelor acestora şi se va încadra într-o categorie de vârstă. 

 
 

SECŢIUNI DE CONCURS: 
 

- Solo – 1 dansator (durata momentului coregrafic max. 2 min) 
- Duo/Trio – 2-3 dansatori (durata momentului coregrafic max. 2 min) 
- Grup/4 - 10 dansatori (durata momentului coregrafic max. 3 min) 
- Ansamblu/peste 11 dansatori (durata momentului coregrafic max. 4 min) 
 



 
 
 

 

 

 
 

ÎNSCRIERE: 
 

Până la data de 04 noiembrie 2019, reprezentanţii competitorilor se pot 
înscrie pe site-ul instituție www.centrulculturaldeva.ro , secțiunea Face of 
Dance, completând formularul de înscriere. 

Fondul muzical al momentelor înscrise în concurs vor fi trimise o dată cu 
formularul de înscriere. Pentru cei care din motive tehnice, nu reusesc să trimită 
fondul muzical cu formularul de înscriere, îl pot trimite pe adresa de mail 
contact@centrulculturaldeva.ro până la data de 08 noiembrie 2019. Cei care nu 
vor trimite până la acea dată, vor fi excluși din concurs. 
În ziua festivalului fiecare coregraf/instructor/profesor-însoțitor va prezenta: 
- Copie a Certificatului de naștere sau a Carţii de identitate a tuturor 
participantilor. 
- Adeverinţă de la medicul de familie (apt pentru efort fizic) pentru fiecare 
participant. 
 

PREMIERE: 
 
Juriul va acorda următoarele premii: 
- Premiile I,II,III şi 2 Menţiuni (constând în trofee și diplome) pentru fiecare 
disciplină/categorie de vârstă şi secţiune de concurs; 
- Trofeul FACE OF DANCE pentru cel mai bun moment al festivalului; 
- Diplome de participare pentru coregrafi; 
- Fiecare participant va primi câte o medalie ,, Face of Dance”. 
Juriul competiţiei va fi alcătuit din specialişti în domeniu. 
Criteriile de jurizare vor fi: coregrafie, tehnica execuţiei, interpretare, impresie 
artistică și costumaţie. 
Notă: fiecare participant are dreptul la maxim 4 evoluţii. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrulculturaldeva.ro/
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CHELTUIELI: 
 

 Participanţii vor suporta cheltuielile de deplasare, cazare şi masă. 
 

IMPORTANT 
 

Este necesar ca toţi concurenţii să aibă asupra lor o copie a certificatului 
de naştere/carte de identitate, precum şi adeverinţă medicală din care  reiese că 
este apt pentru efort fizic iar, dacă  apar accidentări, responsabilitatea aparţine 
concurentului, respectiv însoţitorilor acestora. 
           Participanţii sunt de acord ca datele cu caracter personal să intre în baza 
de date a organizatorului, să fie prelucrate şi folosite pentru buna desfăşurare a 
festivalului. 

Informaţii: tel: 0354408907, fax: 0354408908;    
0729535207 – Viorica Iacob, referent de specialiate 

contact@centrulculturaldeva.ro  
                 
 
 
 
                                              Director, 
                                Cristian Sebastian Fodor 
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