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REGULAMENT CONCURS 

Concursul de Dans 2021 

 

 

 

Casa de Cultură a Studenților Pitești organizează în perioada 01.11.2021 – 18.11.2021 

Concursul de dans 2021, care se va desfășura online.  

 

                      

  rsta dansatorilor tre uie să fie cuprinsă între 1   i    de ani.  a concurs au dreptul să 

participe nu ai for a iile selec ionate de organizatori.  rganizatorii î i rezervă dreptul de a face 

o preselec ie a participan ilor.  

Fil ările cu dansurile pentru concurs vor fi trans ise în for at avi, mov sau mp4, la 

rezoluția de 1920 x 1080.  

Sunt acceptate fil ări realizate doar în perioada desfășurării concursului.  

Nu sunt acceptate mix-urile din  ai  ulte înregistrări video. 

Fil ările vor fi tri ise pe adresa de e ail a instituției ccs.pitești@yahoo.co , prin 

wetransfer sau orice altă  odalitate de trans itere.  

 ă rugă  să vă asigurați că sunetul și i aginile fil ate sunt clare. Fil ările care nu 

respectă regulile expri ate în prezentul regula ent vor fi excluse din concurs.  

Documentele de înscriere (fișa de înscriere, lista de participanți, ta elul centralizator cu 

participanții la acțiune, declarațiile de consi ță  nt privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal) anexate la prezentul regula ent vor fi scanate și trans ise pe adresa de e-mail a 

instituției: ccs.pitești@yahoo.co . 

  

   E   M  Ă 

1 .11.2021: data li ită privind confir area participării la concurs, trans iterea  

fil ărilor ce conțin dansurile, a fișei de înscriere, a fișei tehnice, a listei de participanți, a 

tabelului centralizator cu participanții la acțiune, precu  și a declarațiilor de consi ță  nt 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

15.11.2021 – 17.11.2021: jurizare;  

18.11.2021: dese narea c știgătorilor. 

 

Genurile  coregrafice admise în concurs sunt următoarele: 

A) Dans modern;  



 
 

Str. Panselelor, Nr. 2, 110060, Pitesti, Arges, Romania 

Tel./Fax: 0348 430 939 

www.cspitesti.ro 

 

B) Dans sportive;  

C) Gi nastică rit ică/acrodance; 

D) Dans popular - etno/popular stilizat. 

 

Secțiunile  oncursului de  ans 2021 sunt următoarele:  

A) solo; 

B) pereche/duet; 

C) trio 

D) grup (peste 4 persoane) 

Organizatorii concursului de dans î i rezervă dreptul de a i pune  inuta ul fiecărei 

sec iuni astfel:  

– grup – max. 8 minute; 

– pereche/duet/trio – max. 4 minute; 

– solo – max.  3 minute;  

 

JURIZARE 

 uriul concursului este for at din speciali ti în do eniu dese na i de organizator. 

Maximum de punctaj care poate fi acordat de un membru al juriului este de 10 (zece) 

puncte/moment coregrafic (notarea se face cu note de la 1- 10).   

 

Criteriile de evaluare ale juriului sunt:  

- originalitatea 

- valoare interpretativă 

- impresia artistică 

- co poziția coregrafică  

Se depunctează depă irea ti pului regula entar.  

 

 e descali ică:  

- fil ările anterioare, realizate în altă perioadă dec t cea  enționată în prezentul 

regulament;  

- – neconcordan a de încadrare a genului sau a sec iunii dansului prezentat în concurs 

cu cea cuprinsă în fi a de înscriere   

-  plagiatul demonstrat;  

-  vulgaritatea în  i cări  i indecen a vesti entară. 

 ecizia juriului nu poate  i contestată. 
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PREMII  

Se vor acorda premii pentru fiecare gen  i sec iune în concurs, astfel: locurile 1, 2,   

pentru toate sec iunile aferente genurilor  odern, gi nastică rit ică/acrodance și dans popular - 

etno/popular stilizat 

.  

 

MĂ U         Z      E  

Prin înscrierea la concurs, participan ii renun ă la drepturile de autor asupra înregistrărilor 

video din cadrul concursului. 

Prin participarea du neavoastră la concurs, consideră  că accepta i în totalitate clauzele 

prevăzute în prezentul  egula ent.  

Notă:  a grup nu se i pune li ită de v rstă.  

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

  U Ă – NEAGOE Florin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


