
 
DWC Romania 2022 

Informatii finale si reguli participare 
IMPORTANT! 
Toti profesorii/conducatorii de scoli sa aduca declaratiile atasate acestui mail completate si  
semnate de fiecare parinte 
 
1. In Finala DWC 2022 se vor califica primele 4 dansuri din fiecare categorie din concurs cu 
conditia ca dansul sa fi primit punctajul minim pentru calificare: 70 de puncte. 
 
2. Competitia video va fi jurizata separat de competitia pe scena, de catre aceeasi jurati. 
Premiile se vor da separat pentru competitia pe scena si pentru competitia video 
 
3. Se califica in Finala primii 4 clasati overall, adica dupa incheierea amblor concursuri (live 
si video) se vor pune la un loc competitorii video cu cei de pe scena si se vor califica cei cu 
cele mai mari note din intregul concurs.  
Dansurile calificate vor fi publicate pe mail, pe site-ul concursului si pe pagina de Facebook a 
concursului pana cel tarziu marti 21 Februarie. 
 
4. Pentru concurentii care danseaza cate doua solo intr-o categorie se va lua in considerare 
doar dansul cu cel mai mare punctaj 
  
 
 

Reguli premiere  
 
Punctajul este de maximum 100 de puncte si consta in: Tehnica, Muzicalitate, Precizie, 
Coregrafie (la acest punct, in cazul coregrafiilor clasice se puncteaza calitatea executiei 
conform coregrafiei clasice), Interpretare 
 
 
Castigatorii locurilor 1, 2 si 3 in competitia live vor primi medalii pe scena, iar castigatorii 
locului 4 vor primi diploma (tot pe scena). 
Diplomele pentru locurile 1, 2, 3 le veti primi pe mailul cu care v-ati inscris in concurs. 
 
Diplomele de premiu la grup, duo/trio si quartet nu sunt nominale, ci sunt una pentru 
fiecare dans premiat 
 
Castigatorii locurilor 1, 2 si 3 in competitia video vor primi medallile prin curier in saptamana 
de dupa concurs. 
Diplomele pentru locurile 1, 2, 3 si 4 le veti primi pe mailul cu care v-ati inscris in concurs. 
 
La ceremoniile de premiere rugam copiii sa fie imbracati deja in haine de strada pentru a 
putea elibera cabinele imediat dupa ceremonie 
Jurizarea este nediscutabila si nu se poate face niciun fel de revenire asupra notelor primite 
in concurs 



 
Reguli generale 

 
1. Toti concurentii vor primi diplome de participare in contul de pe platforma in care s-au 
inscris in concurs. 
 
2. Intrarea publicului la concursul DWC Romania 2022 este gratuita, in limita respectarii 
legilor Covid din ziua concursului.  
Publicul va intra DOAR pe usa din strada Lipscani.  
Concurentii si profesorii vor intra prin spate 
 
3. In concursul de calificare costumele de scena nu sunt obligatorii, concurentii pot dansa si 
in costume de repetitie, dar pentru Finala costumele trebuie sa reflecte specificul dansurilor 
 
4. Competitia de pe scena va fi transmisa integral live, pe site-ul nostru: 
www.romaniadance.com.  
 
5. In conformitate cu prevederile  Legii nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, parintii sunt de acord ca rezultatele copiilor si poze, imagini, afise, 
documente  care au legatura cu evolutia concurentilor sa fie facute publice pe reteaua de 
socializare si site-ul concursului. 
 
6. Organizatorii DWC Romanian Qualifier nu sunt responsabili pentru nicio vătămare care 
poate apărea oricărei persoane, inclusiv unui participant, profesor sau membru al publicului, 
în timp ce se află în teatru, în vestiare, în spatele scenei sau pe scenă sau oriunde altundeva. 
 
7. Taxele de participare sunt nerambursabile, cu exceptia unei raniri/vatamari de ultim 
moment si cu conditia prezentarii unui certificat medical 
 
8. Prin participarea la concurs va exprimati acordul cu regulile de participare si cu regulile 
Covid primite in acest mail. 


