ХV-ти МЕЖДУНАРОДЕН МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ
„ЗЛАТЕН ПОМПОН” АЛБЕНА

15-17 ЮНИ 2018

Цел на Фестивала: Популяризиране и творческа изява на мажоретните състави.
Стимулиране на изявилите се ръководители и техните състави за участия в европейски и
световни мажоретни шампионати.
Организатори на Фестивала: Сдружение „За децата на Добрич”, Българска мажоретна
асоциация и Албена АД

РЕГЛАМЕНТ
Във фестивала могат да участват мажоретни състави, танцови школи и клубове от ЦРД, ОДК,
читалища, Младежки домове, училища, детски градини и др.
Фестивалът се провежда в Казино-вариете „Албена” и на открито пред Културноинформационен център в Курортен комплекс Албена.
Настаняването се осигурява от организаторите на фестивала, които предлагат различни
оферти за хотели категория три звезди /виж заявка за хотели/. За състави с над 15 деца един
ръководител ползва безплатно настаняване и храна.
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА:
-

-

Конкурсна програма
Извънконкурсна програма
Концертна програма на открита сцена и дефиле в КК Албена - „15 години Златен помпон и
приятели”
Уърк шоп и забавления в Аквапарк „Аквамания” Албена
Специална вечер за ръководителите на мажоретни състави – дългогодишни и нови приятели на
фестивала

Конкурсната програма:
Включва две части:

І

част - Участие на състави по Правилника на IAM в съответните мажоретни дисциплини. Участието и

класирането на мажоретни състави в тези състезателни категории им дава право на участие в
Европейски и Световни шампионати на IAM.
Състезателни категории по Правилника на IAM: cheerdance; traditional majorette; for fun; bay cadet
majorette; baton; pompon; mix; batonflag; baton marching improvisation; twirling freestile; show; bannier.
Желаещите да участват, могат да ни пишат за допълнителна и подробна информация, която е в
Правилник – IAM 2018.

ІІ

част - Участие на състави с до два мажоретни танца по техен избор. Избора на уред( батон, помпон,

знаме, микс от тях и др.) се определя от ръководителя и хореографа на мажоретния състав. Няма
никакви ограничения и изисквания относно хореографията, музиката и костюмите. Важно е да се
спазва мажоретния характер /независимо от стила/ на изпълнението. Времетраене на всяко
изпълнение – до 5 мин.
Възрастови групи -от 6 до 12 год
от 12 до 19 год.
Музика – на СD или с духов оркестър
Брой на участниците – 8-25 участника
Състави участващи в състезателните категории на IAM нямат право да участват във 2-ра част с едни и
същи участници и танци.

Извънконкурсна програма:
Могат да участват състави, които не желаят да се състезават, но искат да се изявят и да покажат своя
творчески потенциал. Брой на танците – до два. Мажоретните състави ще получат награда и грамота
за участие.
Такса за участие е 10 лв. на мажоретка за всяка отделна мажоретна категория за конкурсна и
извънконкурсна програма.
За соло, дуо/трио и малки групи/4-7/ по правилника на IAM – 15 лв. на участник.
НАГРАДИ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
Мажоретните състави, индивидуални участници и ръководители се отличават с:
Първо място: медал, диплом, купа и грамота за участие
Второ място: медал, диплом, купа и грамота за участие
Трето място: медал, диплом, купа и грамота за участие
По Правилника на IAM от Четвърто до Шесто място - диплом
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
Приз „Златен помпон”
Награда на БМА

Награди на спонсори
Награда на публиката
Награда на журито
Награда за най-атрактивна мажоретка
Награда за най-малък участник
Награда за най-дългогодишно участие в „Златен помпон”
Награди за отличили се хореографи и техните състави в участия на национално и международно ниво

Краен срок за подаване на заявките – 20.05.2018 на e-mail:
goldpoimpon_bma@abv.bg
Таксите за участие се заплащат на място, в деня на пристигане - за тези, които
не желаят оправдателен документ.
Тези, които желаят оправдателен документ – краен срок за плащане до 31-ви
май 2018
ПО БАНКОВА СМЕТКА:
SWIFT/BIC: UNCRBG
IBAN: BG74 UNCR 9660 1014 5847 19 Сдружение "За децата на Добрич"
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК - клон Добрич
тел. за контакти: 0896 644 825; 0892 493 316 – Русалия Петрова
0892 493 314; 0887 742 414 – Виолета Белчева

