Asociaţia Ars Saltandi
Ansamblul de dans Passeggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMENT
CONCURS DE DANS MEDIEVAL, RENASCENTIST ŞI BAROC
16–18 octombrie 2009
Cluj-Napoca
Festivalul Zilele Artelor Vechi la Cluj, prin Concursul de dans medieval,
renascentist şi baroc îşi propune să stimuleze şi să diversifice activităţile culturalartistice destinate perioadei cuprinse între secolele 13–18. Totodată se doreşte reunirea
persoanelor interesate de această perioadă şi a membrilor grupurilor de dans medieval,
renascentist sau baroc din România cu scopul de a se cunoaşte. Concurenţii vor avea
ocazia să participe la cursuri de dans renascentist şi la evenimentele culturale organizate
în aceeaşi perioadă.
1. ORGANIZATORII
Organizatorul concursului de dans este Asociaţia Ars Saltandi din Cluj-Napoca în
parteneriat cu Asociaţia Communitas din Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Zilele
Artelor Vechi la Cluj.
Regulamentul va fi făcut public prin publicarea pe site-ul www.passeggio.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,
urmând ca astfel de modificări să fie anunţate pe site-ul www.passeggio.ro .
Participanţii la concurs au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile prezentului
regulament.
2. CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în perioada 16–18 octombrie 2009, după următorul
program orientativ:
– vineri, 16. octombrie 2009 va avea loc festivitatea de deschidere a festivalului –
concurs Zilele Artelor Vechi la Cluj la care participanţii trebuie să fie prezenţi;
– sâmbătă, 17. octombrie 2009 vor avea loc probele de concurs;
– duminică, 18. octombrie 2009 va avea loc festivitatea de premiere.
3. LOCAŢIE
Concursul de dans medieval, renascentist şi baroc se va desfăşura la Cluj-Napoca.
4. PARTICIPANŢII
Participanţii la concurs pot fi dansatori, formaţii de dans medieval, renascentist sau
baroc profesionişti sau amatori, din Romania sau din străinătate.
Nu se impune o anumită limită de vârstă pentru participare dar participanţii având
vârsta mai mică de 14 ani sunt obligaţi să vină însoţiţi de către un părinte, tutore sau
supraveghetor.
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Înscrierea la concurs se face prin completarea Fişei de înscriere publicată pe site-ul
www.passeggio.ro şi trimiterea acesteia pe mail la următoarea adresă:
contact@passeggio.ro până la data de 1 octombrie 2009.
În cazul în care numărul participanţilor înscrişi va fi peste aşteptări, organizatorul îşi
rezervă dreptul de a face o preselecţie.
Retragerea din competiţie va fi transmisă organizatorului prin e-mail sau telefonic cu
minim 5 zile lucrătoare înaintea competiţiei.
6. SECŢIUNI DE CONCURS
a) solo
b) perechi
c) grupuri (3 sau mai mulţi dansatori)
Dansurile trebuie să fie formate din paşi de dans medieval, renascentist sau baroc şi
pot fi coregrafii originare sau fantezii coregrafice.
Dansul trebuie să conţină o anumită tematică, un fir epic, sau să transmită un mesaj
precizat în titlul reprezentaţiei.
Durata fondului muzical trebuie să fie cuprinsă între 5-8 minute şi poate fi muzică
live sau de pe CD. Depăşirea duratei maxime prevăzute în regulament poate conduce la
descalificarea concurentului/concurenţilor.
7. ŢINUTA SCENICĂ
Concurenţii nu sunt obligaţi să fie costumaţi în costume istorice, ci trebuie să aibă cel
puţin elemente sau accesorii de vestimentaţie veche.
Este permisă purtarea pe echipament a însemnelor formaţiilor din care fac parte sau a
firmelor denumite sponsori.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
O persoană poate să participe la una sau mai multe secţiuni de concurs, după
preferinţă, caz în care juriul le va nota separat.
Se pot folosi accesorii în coregrafii de dimensiuni reduse pentru a produce diferite
momente de efect sau pentru a îmbogăţi prezenţa scenică a trupei doar cu acordul
prealabil al organizatorilor.
Concurenţii care vor folosi fond muzical de pe CD vor trebui să aibă asupra lor 2 CDuri (1 pentru spectacol şi 1 de rezervă). Pentru o prestaţie de calitate, rugăm ca suportul
pe care se va înregistra mixajul sau melodia sa fie COMPACT DISC (CD) audio.
Orele de repetiţie vor fi fixate de către organizator în ziua de vineri, 16 octombrie
2009.
9. JURIUL
Juriul concursului va fi alcătuit din dansatori, coregrafi, regizori, artişti şi membri ai
asociaţiei organizatoare.
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coregrafică, mişcare scenică, sincron şi ţinută artistică.
10. CÂŞTIGĂTORII
Câstigătorilor locurilor I., II., III. pe categorii li se vor acorda diplome şi premii.
Toţi concurenţii vor primi diplome de participare.
11. ALTE PRECIZĂRI
Pentru înscriere şi participare nu se solicită taxă de înscriere sau de participare.
Transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de către concurenţi.
Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în
timpul competiţiei, accidente cauzate de o evoluţie nereuşită a dansatorului, această
responsabilitate căzând în sarcina reprezentantului formaţiei.
Desfăşurarea concursului se va afla sub supravegherea unei persoane cu pregătire
medicală care poate acorda primul ajutor în caz de necesitate.
Pe perioada concursului consumul băuturilor alcoolice sau drogurilor de către
dansator atrage automat descalificarea.
Organizatorul nu oferă scutiri pentru motivarea absenţelor.
Concursul va fi public, în sala de concurs accesul spectatorilor fiind permis iar
numeroşi reprezentaţi ai mass-mediei vor fi invitaţi.
Concurenţii vor putea participa la toate evenimentele din cadrul festivalului
(spectacole, cursuri de dans) care nu se suprapun cu desfăşurarea concursului.
Prin participarea la concurs participanţii îşi exprimă în mod automat consimţământul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon,
imagine, etc.) de către organizator. Datele personale ale participanţilor la concurs sunt
confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru activităţile de promovare efectuate de
organizator sau pentru funcţionarea normală a concursului organizat. Câştigătorii consimt
să participe la activităţi publicitare relevante; totodată câştigătorii agreează ca numele,
prenumele şi imaginea lor să fie utilizate gratuit de către organizator, şi partenerii săi în
scopurile amintite.
Nerespectarea oricărei secţiuni atrage de la sine excluderea din competiţie şi părăsirea
locaţiei de desfăşurare.
12. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare despre concurs şi despre festival se pot obţine de pe site-ul
organizatorilor www.passeggio.ro sau la nr. de telefon : 0743-352469, persoană de
contact: Ana-Maria Bularca.

Încurajăm inventivitatea şi fair play-ul!
Va urăm succes tuturor!

