XIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży
"MAGIA ITALIANA 2015"
24.06-01.07.2015, Rimini (Włochy)
W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 21 lat (włącznie).
Każdy uczestnik przedstawia się 2 wykonania (do 3 :40 min. każde – soliści i formacje wokalne, do 5 min.
pozostali).Jeśli utwory przekraczają określony czas, jury może przerwać wykonanie.


Warunki finansowe:
298 euro za dziecko (do 16 lat), 320 euro dla osoby dorosłej.
Wszyscy urodzeni przed 24.06.1999 r, są traktowani jako osoby dorosłe.
Kwota obejmuje:
- 7 noclegów + wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja). Noclegi są w hotelu w pokojach z osobowych z łazienkami;
- bilety do parku "Mirabilandia" - 2 dni;
W grupach powyżej 25 osób – przysługuje jeden gratis. (26 osoba – bezpłatnie,
27 i 28 osoba opłata jak za dziecko do 16 lat.)
Akredytacja – udział w konkursie
Małe formacje: duet - 60 euro, trio – 75 euro;
Formacje: 4 -8 osób – 100 euro/formację
Formacje: 9 -13 osób – 140 euro / formację
Formacje powyżej 13 osób – 10 euro/osobę
Dopłaty:
Pokój pojedynczy – 25 EURO pokój za dzień
Pokój podwójny – 18 EURO pokój za dzień
Dodatkowa noc 38 EURO (śniadanie, obiad i kolacja)
Kategorie konkursowe:
Zespoły taneczne (taniec współczesny, folklor, taniec stylizowany, break dance, hip-hop i inne);
Grupy wiekowe:
Grupy taneczne:
I- grupa wiekowa: do 13 lat;
II- grupa wiekowa: od 14 do 17 lat;
III- grupa wiekowa od 18 do 21 lat;
Nagrody :
GRAND PRIX : 20 % zniżka na udział w Festiwalu „Orpheusz w Italii“- Lido di Jesolo, Italia,- 2016 ralbo 20% zniżka na udział
w Festiwalu « My- 21 wiek“, Słoneczny brzeg,Bułgaria -2016r.
I miejsce -15% zniżka na udział w Festiwalu „Orpheusz w Italii“- Lido di Jesolo, Italia,- 2016 r. albo 10% zniżka na udział w
Festiwalu « My 21 wiek“, Słoneczny brzeg, Bułgaria-2016 r.
Zgłoszenia + audio i wideo materiały + krótki życiorys artystyczny + 2 zdjęcia muszą być wysłane do 15 kwietnia 2015r na
mail : piotrowskakrystyna@o2.pl . Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z
organizatorem. Lista (daty urodzenia i dane paszportowe) uczestników i osób towarzyszących muszę być wysłana najpóźniej
20 dni przed Festiwalem na mail : piotrowskakrystyna@o2.pl
Zaliczka - w wysokości 40% opłaty całkowitej do 30 kwietnia 2015 na konto :
Eurobank EFG Bulgaria
Bulgaria square 1,
1414 Sofia
BULGARIA
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG42BPBI79401453312501 – EURO
MAI «Europe»
UWAGA: Zaliczka w wysokości 40% jest rezerwacją miejsc w hotelach. Jeżeli uczestnik nie pojawi się podczas festiwalu z
przyczyn niezależnych od organizatora, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jako potwierdzenie przelewu, prosimy przesłać
zeskanowaną kopię dokumentu bankowego z nazwą uczestnika oraz Festiwal "Magia Italiana" na adres: iaa@abv.bg. Resztę
sumy należy wpłacić na rachunek bankowy do 10.06.2015r. Po tej dacie przelewy bankowe nie są dopuszczone.
Transport: Każdy uczestnik powinien zadbać o transport do miejsc zakwaterowania iz powrotem, do miejsc działań
festiwalowych / parady, koncerty i inne / i z powrotem.
ZALECA SIĘ POSIADANIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ OD NAPADÓW I KRADZIEŻY.
Postanowienia regulaminu mogą ulec niewielkim zmianom.

