
 

 

Online Táncverseny Versenyszabályzata 
 

Videó: 

A videók nem lesznek sehol feltöltve, csak a zsűri fogja őket látni. Kivéve az Instagram Like 
kategóriában. Ide külön kell nevezni. A videókat Google Drive-ra kell feltölteni és elküldeni nekünk. A 
videókat a zsűri megnézi és értékeli. A verseny végén minden értékelést le lehet majd tölteni a 
honlapról. Az eredményhirdetés élőben fog zajlani menni a Dance Universum facebook oldalán. 

A videók nincsenek meghatározva, hogy otthon vagy a táncteremben készülnek. Lehet régi felvétel és 
új is. Beküldhető olyan videó is, amit már más versenyen indítottatok. 

 

Nevezés: 

A versenyre nevezni a versenykiírásban szereplő határidőig lehet a www.danceuniversum.com 
honlapunkon található nevezési lap kitöltésével. (kérünk mindenkit pontosan töltse ki a nevezési 
lapot) 

 

Nevezési díj: 

 A nevezési díjat több módon is rendezhetitek a nektek legkényelmesebb módon. Postán rózsaszín 
csekk formájában a Szabó Gyula (Dance Universum), 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7. számra 
küldve, illetve átutalással is megtehetitek melynek számlaszáma: 

Kedvezményezett: Szabó Gyula E.V. 
Számlaszám: 11732002-20419486-00000000 (OTP Bank) 

 

Tudásszintek: 

Két csoportba soroltuk az induló versenyzőket. 

„A” (amatőr) szint: Azon versenyzők számára biztosítjuk ezt a kategóriát, akiknek kevesebb 
gyakorlatuk van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 

„P” (profi) szint: Akik már kinőtték a kezdő szintet, meg van a kellő versenytapasztalatuk és színpadi 
rutinjuk, továbbá bármely magyar bajnokságon megállnák a helyüket. 



Korcsoportok: 

Manó 4-10 éves korig 

Gyermek 11-13 éves korig 

Junior 14-18 éves korig 

Felnőtt 18 év felett 

Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni! 

A rendezőség fenntartja a jogát, hogy összevonja azokat a kategóriákat melyekben 3-nál kevesebb 
induló van. 

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat „A”-ból (amatőr) „P”-be (profi) kategóriába, illetve fordítva 
is „P”-ből (Profi) „A”-ba (amatőr) kategóriába átminősíteni. 

 

Kategóriák: 

- Minősítő verseny: 

Itt mindenki a pontszámai alapján kapni fog egy minősítést. Arany, ezüst, bronz.  

-  „Közönség kedvence” Ez a verseny az instagram oldalunkon fog indulni. Itt a legtöbb like/ 
szavazat kapja majd a díjakat. 

- Freestyle kategória, itt nincsenek határok, csak te vagy és a zene. Küld el otthoni vagy 
tánctermi felvételeiteket.  

- Legkreatívabb videó: Mivel a tánc egy művészet, amit nem csak zenével és mozdulatokkal 
lehet kifejezni. Meghirdetjük ezt a kategóriát is. Mutasd meg, hogy a te videód a legszebb, 
legegyedibb. Itt is számít a tánc és a zene, de minden további pontszám a videóra összpontosul.  

- TikTok Dance Challenge kategória. Bármilyen TikTok dance challenge videó beküldhető. 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 
 

Levelezési cím: Szabó Gyula 6078, Jakabszállás, Dózsa György u. 7. 

Email: danceuniversum@gmail.com 

Website: www.danceuniversum.com 

Minden információ, versenyszabályzat, nyilatkozat, nevezési lap és összesített nevezés, megtalálható és 
letölthető a www. danceuniversum.com weboldalon. 



Facebook: https://www.facebook.com/dance.universum.kecskemet/ 

 

Mobil:   
 

Váczi Nikolett +36 30/ 873 19 95 
 

Szabó Gyula   +36 20/ 932 80 91 
 

 
 

Mindenkit sok szeretettel vár a Dance Universum szervező csapata. 

Sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk!  

 


