
 Detalii competiție(30.05.2020)  

Fă click pentru înregistrare aici  

Taxe: 

Solo:  20  Eur 

Duo/Trio/Quartet:  15 Eur 

Group/Formatii:  10 Eur 

Date limite:  

Data limită de înregistrare pentru primul concursul online este 25 Mai 2020 ora 23:59. 

Termen limită pentru încărcarea video-urilor cu dansurile  27 Mai 2020 ora 23:59 . 

Jurizare: 

Jurizarea se face de minim 3 jurați pentru fiecare dans în parte . 

Premierea: 

Festivitatea de premiere are loc pe data de 30 Mai 2020 după finalizarea competiției online( în 
funcție de numărul de dansuri înscrise în concurs).  

Clasamentul și premiile speciale vor fi anunțate în cadrul festivității de premiere live.  

Diplome/Trofee/Medalii:  

Toți concurenții primesc o diplomă de participare în format PDF pe adresa de email cu care s-au 
înregistrat în concurs și o medalie pentru fiecare concurent care va fi trimisă pe adresa clubului 
pentru toți dansatorii înregistrați în concurs.  

Primii trei clasați primesc o diplomă cu loc( una pt fiecare Formație, Grup, Duo/Trio/Quartet) 

• Primii 3 clasați primesc trofee ( unul pentru fiecare Formație, Grup, Duo/Trio/Quartet)  

               Trofeele vor fi trimise pe adresa clubului fără alte costuri suplimentare.  

• Primii 3 clasați la solo primesc Medalii.  

Politici: 

Toate celelalte reguli din regulamentul competiției rămân valibile și trebuiesc citite cu atenție. 

Înțelegem situația actuală ( pandemia de COVID 19) iar, ca să venim in sprijinul vostru si a 
cluburilor accceptăm orice fel de video indiferent dacă: acesta este din alta competiție sau dacă 
este filmat neprofesionist în camera /afară în curte etc. .  

Video-urile nu trebuie să conțină  logo -uri sau nume în burtiera(Ex: Numele altei 
competiții/numele studioului sau a dansatorului).  

 

 

 



Indicații privind filmarea: 

● Să  aveți un minim de backgroad pentru ca dansatorul să poate fi identificat.  

● Nu trebuie să aveți alte persone în cadrele filmate( ex: persoana care înregistrează în 
spate).  

● Filmarea trebuie făcută cu fața la cameră astfel încât juratul să poată să vadă dansul ca 
și cum s-ar evolua pe scena.  

● Toate video-urile trebuie să fie needitate și fără tăieturi. 

● Toate video-urile trebuiesc realizare și trimise având costumație de concurs, păr si 
make-up competițional. 

Cum să trimiți video-urile: 

Trebuie să te logezi în Dance Comp Genie în contul școlii 

Odata înregistrate dansurile veți observa butonul “ Upload Video” în contul vostru.  

Încărcati video-ul din computerul dumneavostră sau descărcați aplicația DAIKIKI pe telefonul 
mobil, logativă  in Dance Comp Genie și încărcați video-ul.  

Formatul acceptat este  .MP4 or .MOV file (minimum 1MB) 

Declinări 

FDF nu răspunde pentru nici o vătămare produsă cu privire la realizarea video-ului pentru 
încărcarea lui în portal.  

Înregistrându-vă la acest eveniment, sunteți de acord că orice rutină trimisă este o rutină 
actuală care a fost prezentată in competițiile sezonului competitional 2019/2020, cu dansatori 
care sunt înscriși în prezent în studioul dvs. 

Înregistrându-vă la acest eveniment, sunteți de acord că videoclipul dvs. preînregistrat va fi 
afișat prin  live stream. 

Înregistrându-vă pentru acest eveniment, sunteți de acord cu toate politicile menționate mai sus 
și  răspundeți de respectarea tuturor regulilor stabilite în regulamentul competitiei .  

Nerespectarea politicilor poate duce la descalificare. 

Notă finală 

Vă rugăm să înțelegeți, acesta este un eveniment în curs de dezvoltare rapidă. Este nou pentru                
toți și încă lucrăm pentru a ne da seama de anumite elemente ale procesului. Vrem să oferim                 
informații rapid, astfel încât să puteți merge mai departe cu noi, știind că vom continua să                
oferim o competiție în care aveți încredere. Lucrăm cu sârguință pentru a face din aceasta o                
experiență pozitivă pentru dansatorii, părinții, profesorii și proprietarii de studiouri. 

 


