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П Р А В И Л Н И К 
            

Първи Международен балетен конкурс - САРА-НОРА ПРИМА ще се проведе 
от „Международна балетна асоциация САРА-НОРА ПРИМА“, наричана по-долу 
за краткост Организатор и Държавна опера Бургас, с подкрепата на Община 
Бургас, под патронажа на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов и със 
съдействието на Министерство на Културата на Република България. 
 

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурсът SARA-NORA PRIMA  ще се проведе от 04.07.2023 г. до 09.07.2023 г. на 
сцената на Държавна опера Бургас. Като съпътстваща програма в същата сграда от 01 юли до 09 
юли 2023г. ще се проведе и Балетна академия SARA-NORA MASTER: майсторски класове, 
репертоар, съвременни техники и характерни танци за всички желаещи без ограничение за 
образование и подготовка. 

 
 В конкурса могат да участват балерини и балетисти от всички страни, занимаващи се 

професионално с балетно изкуство (учащи в държавни балетни училища и артисти от театри) 
които отговарят на условията на настоящия правилник.  

 
1.2.  В конкурса артист-балетистите се състезават в три възрастови категории : 

 Група А - 9-12 г. 
o Първи тур: Всеки участник изпълнява по две вариации от класическото 

репертоарно наследие в една състезателна вечер.  
o Втори тур: Участниците повтарят една вариация от изиграните на първи 

тур и представят една съвременна хореография с времетраене не повече 
от 3:00 минути и поставена през последните 5 години в една състезателна 
вечер (по усмотрение на педагога и съобразно възрастта на участника, в 
група А е разрешено изпълнението на класическите вариации да е  на 
туфли). 

 Група В - 13-16 г.   
o Първи тур: Всеки участник изпълнява по две вариации или едно pas de deux 

от класическото репертоарно наследие в една състезателна вечер.  
o Втори тур: Участниците изпълняват по две вариации или едно pas de deux, 

различни от представените на първи тур и една съвременна хореография с 
времетраене не повече от 3:00 минути и поставена през последните 5 
години в една състезателна вечер.   

 Група С - 17-26 г.   
o Първи тур: Всеки участник изпълнява по две вариации или едно pas de deux 

от класическото репертоарно наследие в една състезателна вечер.  
o Втори тур: Участниците изпълняват по две вариации или едно pas de deux, 

различни от представените на първи тур и една съвременна хореография с 
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времетраене не повече от 3:00 минути и поставена през последните 5 
години в една състезателна вечер.  

1.3. Максималният брой кандидати, които ще бъдат допуснати за участие в конкурса е 
общо 150 балерини и балетисти. След получаване на документите на 150-я кандидат 
Организаторът ще преустанови приемането на документи. 

 
1.4. За участие във финалния втори тур ще бъдат допуснати 60 състезатели получили най-

висок бал от първия тур, в различните категории. 
 
1.5. Състезателите могат да участват в отделните турове на конкурса по двойки или като 

солисти, но и в двата случая класирането е индивидуално. 
 

1.6. Състезателите могат да участват и с партньор, който не е състезател, в случаите 
когато изпълняват па-де-дьо или произведение със съвременна хореография, за които е 
необходим повече от един изпълнител. 

 
1.7. Конкурсът ще се проведе в два тура  на сцената на Държавна опера Бургас, сцената е с 

балатум. 
 
1.8. Всички изпълнения, включени в конкурсната програма са открити за публика. 
   

2.  КАЛЕНДАРНА ПРОГРАМА 
 

4 юли 
Теглене на жребият – номера на състезателите във фоайето на Опера 
Бургас. 

5 юли 
 

Дневна репетиция.  
Официално откриване на конкурса. 
Първи тур – първи ден: Класическа хореография  
Всеки участник изпълнява по две вариации или едно pas de deux. 

6 юли 

Дневна репетиция.  
Първи тур - втори ден: Всеки участник изпълнява по две вариации 
или едно pas de deux.  
Заседание на международното жури. 

7 юли 

Дневна репетиция.  
Втори тур - първи ден: Участниците от група В и С изпълняват по 
две вариации, различи от изпълнените на първи тур или едно pas de 
deux и една съвременна хореография с времетраене не повече от 3:00 
минути. Участниците от група А повтарят една вариация от първи 
тур, по тяхно усмотрение и една съвременна хореография с 
времетраене не повече от 3:00 минути. 

8 юли 

Дневна репетиция.  
Втори тур - втори ден: Участниците от група В и C изпълняват по 
две вариации,различни от изпълнените на първи тур, или едно pas de 
deux и една съвременна хореография с времетраене не повече от 3:00 
минути. Участниците от група А повтарят една вариация от първи 
тур, по тяхно усмотрение и една съвременна хореография с 
времетраене не повече от 3:00 минути.  
Заседание на международното жури за определяне на наградите и 
поощренията.                   

9 юли 
Дневна репетиция.  
Награждаване и гала концерт на лауреати, финалисти на Международен    
балетен конкурс Sara- Nora Prima и отличени участници от Sara - Nora 
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Master - Лятна академия. 
Забележка: Организаторът на конкурса си запазва правото да внася допълнения и промени в 
програмата. 
Допълнителни условия: 
1. Освен двата тура, конкурсната програма включва и гала- концерт в който лауреатите са 

длъжни да участват без право на хонорар и изпълняват определената им от Организатора 
програма. 

2. В конкурса състезателите участват със собствени балетни костюми, репетиционно 
облекло, палци и туфли. Организаторът не осигурява перукери, гримьори и гардеробиери. 

3. За съвременните хореографии, участниците или техните ръководители,са длъжни да 
представят документ за уредени авторски права за музика и хореография. 

4. Всички награди, отличия и поощрения ще бъдат изплатени след участие на лауреатите в 
концерта на 09 юли. Лицата включени в програмата на лауреатския гала концерт, но не 
участвали в него губят правото си на награда. 

 
3. ЖУРИ 

 
3.1. Състезателите ще бъдат оценявани от Международно жури, в което ще бъдат 

включени световноизвестни дейци на балетното изкуство. 
 
3.2. В своята работа журито ще се ръководи от правилник, одобрен от Управителният 

съвет на Организатора. 
 
3.3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане или корекции. 

 
4. ОЦЕНЯВАНЕ 

 
4.1. Състезателите ще бъдат оценявани от 10 членно жури по 20-бална система. Членовете 

на Международното жури сами въвеждат оценките на състезателите, непосредствено след всяко 
едно изпълнение, чрез специална компютърна софтуерна система. 

  
4.2. Компютърната софтуерна система, след гласуване на всеки член на журито 

автоматично отхвърля най- ниската и най- високата поставена оценка, като получения сбор от 
резултата се дели на броят членове на журито. 

 
4.3. Оценяването и класирането на състезателите се извършва индивидуално, независимо 

дали участват по двойки или като солисти, отделно за мъже и жени и отделно за трите 
възрастови групи по специален правилник, одобрен от Управителния съвет на Организатора. 
 

5. НАГРАДИ 
 
5.1 Две награди за носителите на първо място в категория "С" - участие в цял спектакъл с 

балет и  оркестър на Държавна опера Бургас на открита лятна сцена Бургас 2024г. И в 
заключителен гала концерт на второто издание на конкурса „Сара-Нора Прима“. Наградите ще 
бъдат връчени от директора на държавна опера Бургас г-н Александър Текелиев и г-жа Сара-
Нора Кръстева - Председател на Журито, Прима балерина. 

 
5.2. Награда за най-добре класирал се участник от гр. Бургас на стойност 1000лв.  

Наградата ще бъде връчена от зам.кмета на града г-жа Диана Саватева. 
 

5.3. Две награди на Държавна опера Бургас за едногодишен договор в балетната трупа. 
Наградите ще бъдат връчени от директора на държавна опера Бургас г-н Александър Текелиев  
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5.4. Две награди на Софийска опера и балет за участие в спектакъл на балета или 
едногодишен договор ще бъдат връчени от Марта Петкова художествен ръководител на балета в 
Софийска Опера и Балет. 

5.5. Две награди от Вalleto del Sud.  Едногодишен договор и договор за гастрол връчени от 
директора на трупата Фреди Франдзути. 
 

5.6. Гранд за международния балетен конкурс във Виена –връчена от Грегор Хатала 
директор на VIBE. 

 
5.7. Награда - Договор в Националния театър на Белград / Сърбия, за участие в балетен 
спектакъл или годишен договор, ще бъде връчен от Анна Павлович - артистичен директор 
на балета. 
 
5.8. Едногодишен договор и гастрол в Сръбския Народен Театър в Нови Сад.  

 
5.9. Награда за най-красив костюм на стойност 500лв. Ще бъде връчена от Маша Илиева 

директор на едноименната балетна школа.  
 

5.10. Награда на името на примабалерината Милена Симеонова за най-артистичен 
участник на стойност 1000лв.  

 
5.11. Стипендия за обучение в лицензирано професионално Руско училище по изкуства на 

„Мария Володина“ към Болшой Театър - GRAND BALLET /само за групи А и В / 
 

5.12. Награди от Балкански Алианс / BALKAN ALLIANCE:  
 1 GRAND на участие в Международен балетен конкурс на Илья Кузнецов - Премиер на 

Мариински театър и заслужил артист на Русия / март 2024 Санкт-Петербург  
 1 GRAND за двуседмичен стаж и участие в репертоарен спектакъл на Държавен Санкт-

Петербургски Театър на детския Балет. /само за групи А и Б/ 
 CERTIFICATE за признаване на приемен изпит за обучение в катедра "Хореографско 

изкуство" по ОКС "бакалавър" или "магистър" /редовна, задочна или дистанционна 
форма/ по Хореография или Балетмейстерско изкуство, Институт за славянска култура на 
Руския държавен университет на името на "А.Н. Косъгин“ в Москва, с право на безплатно 
обучение по програмата РОС- сътрудничество. 

 Награда - покана да проведе Мастер-клас в лицензирано Балетно училище 
КАФАНТАРИС в Солун- Гърция от Костас Кафантарис. 

 
6. НАГРАДЕН ФОНД 

6.1. Група А         
 Плакет, диплом и поощрителни награди за категорията. 

 
6.2. Група В           

 Първа награда жени: 2000 лв.  
 Първа награда мъже: 2000 лв.  
 Втора награда жени: 1500 лв. 
 Втора награда мъже: 1500 лв.  
 Трета награда жени: 1000 лв.  
 Трета награда мъже: 1000лв.  

 
6.3. Група С        
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 Първа награда жени: 3000 лв. и участие в цял спектакъл с балет и  оркестър на Държавна 
опера Бургас на открита лятна сцена Бургас 2024г. И в заключителен гала концерт на 
второто издание на конкурса „Сара-Нора Прима“ 

 Първа награда мъже: 3000 лв. и участие в цял спектакъл с балет и оркестър на Държавна 
опера Бургас на открита лятна сцена Бургас 2024г. И в заключителен гала концерт на 
второто издание на конкурса „Сара-Нора Прима“ 

 Втора награда жени: 2000 лв.  
 Втора награда мъже: 2000 лв.  
 Трета награда жени: 1500 лв.  
 Трета награда мъже: 1500 лв.  

 
Забележка: 
Управителният съвет на Организатора с удоволствие ще обсъди всички предложения на 
физически и юридически лица от България и чужбина, които биха желали да участват в 
наградния фонд на конкурса със свои награди, които да бъдат присъдени от 
Международното жури.  

 
7. ПООЩРЕНИЯ 

 
  7.1. Всички състезатели, участвали във втория тур на конкурса, но не получили награди 
или отличия, получават диплом за финалист.   
 
Забележка: 
1. Всички награди са индивидуални и неделими. 
2. Журито не е задължено да присъди всички награди, отличия и поощрения. 
3. Всички награди, отличия и поощрения ще бъдат изплатени в лева по централния курс на БНБ 

за деня със съответната удръжка по действащите закони в Република България. 
4. Всички награди, отличия и поощрения ще бъдат изплатени след участие на лауреатите в 

концерта на 09 юли. Лицата включени в програмата на лауреатския гала концерт, но не 
участвали в него губят правото си на награда.  

 
8. РЕД ЗА УЧАСТИЕ 

  
8.1. В двата тура на конкурса състезателите се представят по ред, определен чрез теглене 

на жребий, което ще се състои на 04 юли 2023 г. от 16:00 часа във фоайето на Държавна опера 
Бургас.  

 
8.2. Всеки кандидат получава индивидуален състезателен номер, който определя реда му 

на участие в двата тура на конкурса. Състезателите, които се представят в конкурса по двойки, се 
явяват по реда на получения от балерината състезателен номер.  

 
8.3. Всеки състезател ще има и втори ID- номер, който ще получи автоматично при 

онлайн регистрацията си за електронната система на Организатора. 
 
8.4. Състезатели, които по уважителни причини не присъстват на тегленето на жребия, 

получават номер, изтеглен служебно от представител на конкурса.   
 

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ / РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
 

Влезте в сайта ни www.saranoraprima.org, внимателно разгледайте информацията под 
PROPOSITIONS: и свалете необходимия Регламент с правила и условия от бутончетата: 
SARA-NORA PRIMA- прочети внимателно до край! 
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SARA-NORA MASTER- прочети внимателно до край! 
 
РЕГИСТРАЦИЯ / REGISTRATION 
ако сте за Балетен конкурс: избирате бутонче- линк: SARA-NORA PRIMA  
ако сте за Балетна Академия: избирате бутонче- линк: SARA-NORA MASTER 
Система ще Ви изпрати директно в платформата на партньора ни за електронна 
регистрация  www.danceolympiad.org 
 

9.1. Регистрирайте акаунта си в платформата на сайта www.danceolympiad.org , като 
попълните на Латиница необходимите прозорчета за имейла и паролата Ви и 
натиснете SEND. /направете го само веднъж/ 

 
9.2. Изчакайте да получите потвърждение на вашата регистрация по вашия 

имейл. Всички заявки за активиране на акаунта за вход се генерират и обработват от 
администратора. Веднага след като администраторът одобри заявката за регистрация на вашия 
акаунт (1 час), ще получите автоматичен имейл за потвърждение - одобрение / проверете  в 
"спам" - spam folder /, след което можете да влезете в сайта чрез вашия акаунт и паролата ви. 

 Регистрацията на вашия Акаунт се счита за завършена и актуална, само след като 
получите имейл с ОДОБРЕНИЕ /проверете в спам/, че акаунтът ви е активиран. Това е 
важна стъпка при регистрация на личния ви акаунт, чрез който можете да регистрирате 
своето участие !!! 
 
9.3. Внимателно следвайте инструкциите за създаване на акаунт в сайта, необходимо е да 

пишете на английски – латиница и попълнете данните си:  за Държава, Град, танцово училище 
или театър и т.н. Пишете кратко и ясно, подадената информация ще се отпечатва в Дипломите. 

 
9.4. Въведете кратка информация  в Профила си SCHOOL PROFILE: 

качете малка СНИМКА, двете имена на латиница с големи букви , танцово образование и 
месторабота или място на обучение,  телефонен контакт с ВАЙБЪР /задължително/ и кратка 
информация: Дата и място на раждане, най- успешно изпълнение до момента от класическото 
наследство. 
SCHOOL NAME: Професионално училище,  в което учите към момента или място на работа. 
COUNTRY/ CITY/ EMAIL/ WEBSITE: Държава, Град, Актуален имейл за контакт с вас и в 
последния прозорец поставете линк към вашата страница във ФБ или Инстаграм. 
 

9.5. Отидете на Бутон COMPETITORS, въведете всички данни на латиница с големи 
букви за себе си / Име, Фамилия, Дата на раждане.  
 
ВНИМАНИЕ!!! Ако участвате с pas de deux, регистрирайте името си отново в раздел 
COMPETITORS, като отново посочите фамилия и име, дата на раждане, но с малки латински 
букви. По този начин ще можете да регистрирате изпълнението си в pas de deux в секцията за 
регистрация на танци DANCE / MUSIC (вижте раздел 1.5. и раздел 1.6.) избирайте само вашето 
име в панела на участниците 2 пъти с главни и малки букви. Името и фамилията на вашия 
партньор трябва да посочите в прозореца NOTE / ЗАБЕЛЕЖКА. За да завършите успешно 
електронната регистрация за pas de deux, уверете се, че сте въвели името си два пъти в панела за 
дуети, вторият път с малки букви. Данните ще бъдат запазени в личния акаунт за в бъдеще и за 
Организатора при отпечатване на Дипломи и сертификати. 

 
9.6. Отидете на бутон: DANCE/ MUSIC- използвайте бутони ADD/ SAVE- CHANGE 

/SAVE - DELETE. 
Посочете в прозорче DISCIPLINE:  
SARA-NORA PRIMA 1/1 tour- 1 танц на 1 тур 
SARA-NORA PRIMA 2/1 tour- 2 танц на 1 тур 
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SARA-NORA PRIMA 1/2 tour- 1 танц на 2 тур 
SARA-NORA PRIMA 2/2 tour- 2 танц на 2 тур 
SARA-NORA PRIMA 3/2 tour- 3 танц на 2 тур - Модерно 
Възрастова категория по регламент Age Category: A / B / C ( Вижте раздел 1.2. / 1.5. / 1.6. ) 

ВНИМАНИЕ!!! Всяко изпълнение трябва да се регистрира за всеки ТУР. 
Всичко във вашия акаунт трябва да бъде отразено в секцията DANCE/ MUSIC   
за Възрастова категория: А / 4 танца с музика за 2 тура ( Вижте раздел 1.2. ) 
за възрастови категории: B, C / 3-5 танца с музика  за 2 тура  ( Вижте раздел 1.2. / 1.5. / 1.6. ) 
Level: ELITE  
изберете номинация NOMINATION:  SOLO / DUO - pas de deux 
ВНИМАНИЕ!!!  
Ако имате DUO - pas de deux, изберете своето име два пъти за участие. А името на Партньора ви 
впишете в прозореца NOTE! 
Dance/Music: NAME: Название на вариация, името на хореографа и педагога поставете в 
следващото прозорче и пишете кратко на латиница. 
MUSIC FILE UPLOAD -Това е прозорче, за качване на музикалния ви файл във формат MР3. 
При отказ, използвайте конвектор за необходимия формат МРЗ. 
Time: min 1min - max 3min и посочете, че: Времетраенето е в рамките на регламента. 
Beginning: POSE / WITH MUSIC: изберете дали започвате изпълнение от поза или с музика. 
NOTE: Ако имате DUO - pas de deux, тук вписвате двете имена на Партньора ви на латиница с 
големи букви. 
Прозорче за кратки бележки за осветител и звукорежисьор или важни моменти свързани с тази 
вариация на сцената. 
COMPETITOR: тук само кликнете и система сама ще вкара името ви от базата данни. 
REGISTER: като натиснете това бутонче на края, трябва да изчакате система да качи и да 
обработи информацията ви. Когато се появи Зелен текст за успешна регистрация, можете да 
продължите, за да впишете следващия танц като се върнете на  DANCE/ MUSIC - и да повторите 
процедура със следващата си вариация  ADD/SAVE - CHANGE / SAVE – DELETE 
 

ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 
 

9.7. Трябва да проверите регистрацията на всички ваши изпълнения и музика в секцията 
DANCE/ MUSIC: прослушайте музикалните си файлове, като натисните  PLAY– зелен бутон 
/триъгълник/. Ако музиката звучи до край,  МРЗ файла е качен успешно и се намира в базата 
данни на звукорежисьора. 

 Финансовото нареждане по имейл е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Трябва да изпратите на: 
ibasaranoraprima@gmail.com  имейл с ID - номера на участника, имената на латиница  и 
документа от финансовото нареждане за платената такса, чрез скрийншот или фото 
на документа, като в ТЕМА: ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ    
SARA-NORA PRIMA или SARA-NORA MASTER  / две имена на латиница/.  
След изпращането ще получите ИМЕЙЛ – ПОТВЪРЖДЕНИЕ от Оганизатора, за 
получена такса и успешна регистрация. 

 Всички комисионни за банковите преводите са за сметка на участниците. 
 Потвърждението на вашата регистрация за участие е само след  платена такса –

участие,  SARA-NORA PRIMA - 200 евро или SARA-NORA MASTER - 300 евро, която не 
се възстановява без документално подкрепени основания. 

 След като допуснатите кандидати получат потвърждение на имейл от Организатора, 
че са внесли такса- конкурс, одобрени и записани за участие в Конкурса , в същото 
съобщение ще получат и инструкция за участника.  Организаторът на посочен 
имейл ще очаква  1 портретна и 1 професионална снимка в сценически костюм / с 
размер от 1000мб до 1500мб за печат / и кратка биография по образец за КАТАЛОГА 
на КОНКУРСА.  
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ПОМОЩ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕЛ: + 381 60 300 48 79 (Viber); + 359 886 322 130;  Евгения   
 
РЕГИСТРАЦИЯ от 07 януари 2023г. до 30 април 2023 г.  
на уеб-сайта: www.saranoraprima.org 
Внасяне на таксата до 30 април 2023г. с платежното нареждането  
на e-mail: ibasaranoraprima@gmail.com 
 
EURO СМЕТКА в БЪЛГАРИЯ: 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА/ FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria,Sofia 
IBAN: BG71FINV91501017655142           BIC: FINVBGSF                                                         
IBA SARA-NORA  PRIMA      /   Evgenia Trofimchuk 
Основание: SARA-NORA PRIMA / две имена на участника на латиница 
BG СМЕТКА: 
IBAN:BG55FINV91501017655139    BIC: FINVBGSF                                                           
 
ИНФОРМАЦИЯ и КОНСУЛТАЦИЯ  ПО ВАЙБЪР: 
 +381 60 300 48 79 / + 359 886 322 130 - Евгения 
 

10. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
  
 10.1. Таксата за правоучастие в конкурса SARA-NORA PRIMA е 200 евро. За 
съпътстващото събитие SARA-NORA MASTER таксата е 300 евро.  Сумите се превеждат по 
банкова сметка на Асоциацията, не по-късно от 30 април 2023 г. Всички комисионни за 
банковите преводите са за сметка на участниците. Копие от документа за банковия превод 
се прилага задължително към заявлението за участие. Таксата за правоучастие не подлежи  
на възстановяване. 
 

10.2 Всички състезатели и техните партньори сами заплащат разходите по пътуването си 
до Бургас и обратно и разходите за храна и квартира по престоя си. 

10.3. Всички участници сами осигуряват за своя сметка  медицинска или друга 
застраховка. 

10.4. Медицинското обслужване на хронични и други трайни заболявания на 
състезателите е за сметка на състезателите. 
          

11. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     
 

11.1. Всякакъв вид фото, видео и киноснимки, любителски или професионални по време 
на конкурса, могат да се извършват единствено след специалното разрешение от Организатора и 
заплащане на определена такса. Всички права върху снимки и видеа, принадлежат на 
Организатора. Снимането без акредитация е забранено. 

 
11.2. Изработването на всякакъв вид сувенирни и други предмети със запазения знак и 

името на конкурса или негови присъщи елементи е възможно единствено след предварително 
писмено разрешение от фондацията, сключване на съответния договор и заплащане на 
определена такса. 

 
11.3. Всички проблеми с авторските права на композитори, хореографи и други творци, 

свързани с изпълняваните от състезателите произведения, включени в цялата програма на 
Конкурса се уреждат от самите танцьори. За неуредени авторски права Организатора не 
носи отговорност. 
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11.4. В случай, че възникне спор при тълкуването на настоящия правилник за участие в 
първият Международен балетен конкурс „Сара-Нора Прима” 2023г. единствено верен ще се 
счита българския текст. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

1. Ръководителите носят отговорност за солистите си или групата си. 
2. Всички участници трябва да носят и представят в първия ден документ за 

самоличност и образование.  
3. Организаторите не носят отговорност за оставени без надзор пари и материални 

ценности, на територията на комплекса.   
4. Организаторите си запазват правото да внасят промени и допълнения с оглед 

оптимизиране на организацията, по удобно разписание, необходими мерки за безопасност, 
достойно държание на учасници, ръководители и зрители.  

5. В случай на нарушения на правилата посочени в настоящия регламент, закъсняване 
или не явяване на състезание и др., такси за участия не се връщат, Организатора има право да 
дисквалифицира участника без да дължи връщане на таксата за участие.  

6. В случай на нарушение на правилата за обществен ред и сигурност, Организатора 
има право да отстрани нарушителя без да дължи връщане на таксата за участие.  

7. При заплащане и изпращане на официален имейл на Заявка за участие в  
мероприятието, Вие се съгласявате на условията и правилата описани в настоящия Регламент. 
 
НА ДОБЪР ЧАС! 
 
С уважение, 
Управителен Съвет на Международна Балетна Асоциация САРА-НОРА ПРИМА: 
Сара-Нора Кръстева 
Риолина Топалова 
Евгения Трофимчук 
 
ЕВГЕНИЯ ТРОФИМЧУК / ВЕДА 

Председател на Международна Балетна Асоциация Сара-Нора Прима / София - България 
+ 359 88 63 22 130 - Bulgaria /  Sofia  
+ 381 60 300 48 79 - Serbia / Belgrade  + Viber  ENG/ BG/ SRB/ RU 
+7 96 804 22 805 - Moscow / Russia 
www.saranoraprima.org 
ibasaranoraprima@gmail.com 
 


