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П Р А В И Л А  З А  У Ч А С Т И Е 
            

Първа международена балетена академия - САРА-НОРА МАСТЕР 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. Международна лятна Балетна академия SARA-NORA MASTER ще се проведе от  
01 юли до 09 юли 2023г. в сграда на Държавна опера Бургас с програма: екзерсис-

майсторски класове, репертоар, съвременни техники и характерни танци.  
Регистрация е отворена за всички участници - напреднали изпълнители на ниво ELITE - с 

високо изпълнителско изкуство /5-6 урока седмично/ без ограничение за образование.  
 
В Балетна академия SARA-NORA MASTER могат да участват балерини и балетисти от всички 

страни, занимаващи се с балетно изкуство в национални и частни балетни училища и школи на ниво 
ELITE – НАПРЕДНАЛИ. 

 
1.2.  В академия артисти-балетистите могат да се регистрират в три възрастови категории : 

 Група А – 12-14 г. 
 Група В - 15-17 г.   
 Група С - 18-26 г.   

 
ВНИМАНИЕ! За Мастер академията могат да се записват всички напреднали танцьори 
над 12 г. възраст. Заниманията ще са: екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни 
техники. Не се препоръчва за начинаещи! 
 

1.3. Максималният брой кандидати, които ще бъдат допуснати за участие в Балетна 
Академия SARA-NORA MASTER е общо 120 участника. След регистрация на 120-я кандидат 
Организаторът ще преустанови приемането на регистрация в сайта. 

1.4. Участници на Балетна Академия SARA-NORA MASTER могат да участват и като 
Състезатели в Балетен Конкурс SARA-NORA PRIMA, който върви паралелно в  период от 04 
юли до 09 юли 2023г.  
Забележка: Организаторът на Балетна Академия SARA-NORA MASTER си запазва правото да 
внася допълнения и промени в Правилата и Програмата. 

 
2. ПЕДАГОЗИ 

 
2.1. В Педагогическия състав на Балетна Академия SARA-NORA MASTER, ще бъдат 

включени световноизвестни дейци на балетното изкуство от Русия, България и Италия. 
2.2. Художествен Съвет на Педагозите с Сара-Нора Кръстева лично ще избират най-добри 

участници в ансамбловите хореографии за откриването на един от конкурсните дни, така също и 
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ОТЛИЧЕНИ УЧАСТНИЦИ от Балетна Академия SARA-NORA MASTER за участие в ГАЛА 
на Международен балетен конкурс SARA-NORA PRIMA .  

 
3.  КАЛЕНДАРНА ПРОГРАМА 

 

1 юли 
ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 

2 юли 
ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 

3 юли 
ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 

4 юли 
ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 

5 юли 
 

ПО ГРАФИК  Майсторски Класове 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 
Дневна репетиция на Състезателите в Конкурса SARA-NORA PRIMA.  
Официално откриване на конкурса 
 Първи тур – първи ден 1/1 Конкурс SARA-NORA PRIMA 

6 юли 

ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 
Дневна репетиция на Състезателите в Конкурса SARA-NORA PRIМА 
Първи тур - втори ден 1/2 Конкурс SARA-NORA PRIMA 

7 юли 

ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 
Дневна репетиция на Състезателите в Конкурса SARA-NORA PRIMA.  
Втори тур - първи ден 2/1 Конкурс SARA-NORA PRIMA 

8 юли 

ПО ГРАФИК  Майсторски Класове  SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 
Дневна репетиция на Състезателите в Конкурса SARA-NORA PRIMA. 
Втори тур - втори ден 2/2 Конкурса SARA-NORA PRIMA 

9 юли 

СУТРЕШЕН ГРАФИК на Майсторски Класове 
екзерсис, репертоар, характерни танци и съвременни техники. 
Дневна репетиция на лауреатите в Конкурса SARA-NORA PRIMA.  
ГАЛА: Награждаване и гала концерт на лауреати, финалисти на 
Международен балетен конкурс SARA-NORA PRIMA и ОТЛИЧЕНИ 
УЧАСТНИЦИ от Балетна Академия SARA-NORA MASTER 

Забележка: Подробна, почасова програма ще бъде изпратена след края на регистрацията.  
 

4. ПРОГРАМА и НАГРАДИ 
 

4.1 Участие в ПРОГРАМА на Балетна Академия SARA-NORA MASTER включва: 
 Програма на Обучение и повишаване на изпълнителското ниво от 1 юли  до 9 юли 2023  

в залите и на сцената на Държавна опера Бургас. 
 FULL PASS - лични баджове - билети с места в Театъра на Държавна опера Бургас, за 

всички дни на Международния Балетен Конкурс SARA-NORA PRIMA. 
 Свидетелство за взет учебен материал с дисциплини и количество на часове с 

автографи на Балетните педагози и Супервайзер на академията - Сара-Нора 
Кръстева. 

 Сувенири и подаръци с лого на Академия и Организатора. 
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4.1. НАГРАДА за Най-добрите Участници на Балетна Академия SARA-NORA MASTER. 
Участие на откриването и Гала концерта на Балетен Конкурс SARA-NORA PRIMA. 

4.2. НАГРАДА за ОТЛИЧЕНИ УЧАСТНИЦИ Стипендии за бесплатно обучение. 
4.3.НАГРАДА - ЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН КОНКУРС САРА-НОРА ПРИМА 2024. 
 

Забележка: 
Организатора приема всички предложения на физически и юридически лица от България и 
чужбина, които биха желали да участват в проекта на Балетна Академия със свои 
награди, които да бъдат присъдени от Сара-Нора Кръстева.  
 

5. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
  

5.1 Внос за участие в Международна Балетна академия SARA-NORA MASTER е 600 
лева или 300 евро.  Сумата 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 в 
имейла Ви с Финансовото нареждане. Внос за участие не подлежи  на възстановяване. 

 
5.2 Всички участници сами заплащат разходите по пътуването си до Бургас и обратно и 

разходите по престоя си. 
5.3 Всички участници сами осигуряват за своя сметка  медицинска или друга застраховка. 
5.4 Медицинското обслужване на хронични и други трайни заболявания на участниците е за 

тяхната сметка. 
  

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ / РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
 

Влезте в сайта ни www.saranoraprima.org, внимателно разгледайте информацията под 
ПРАВИЛА / PROPOSITIONS: и свалете необходимия Регламент с правила и условия от 
бутончето: SARA-NORA MASTER- прочети внимателно до край! 
 
РЕГИСТРАЦИЯ / REGISTRATION 
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 
 

6.1. 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/ 

 
6.2. 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. 

ВНИМАНИЕ! 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 !!! 

6.3. 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. 
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6.4. 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, като да се 
започва от: www. 

6.5. Отидете на Бутон COMPETITORS, въведете всички данни на латиница с големи 
букви за всеки участник / Име, Фамилия, Дата на раждане.  

6.6. Отидете на бутон: DANCE/ MUSIC- използвайте бутони ADD/ SAVE- CHANGE /SAVE - 
DELETE. 
Посочете в прозорче DISCIPLINE:  SARA-NORA MASTER 
Възрастова категория по регламент  Age Category: A / B / C  
Level: ELITE  
изберете номинация NOMINATION:  SOLO  
ВНИМАНИЕ!!!  
Dance/Music LINK: NAME:  името на ръководител хореографа педагога поставете в следващото 
прозорче и пишете кратко на латиница. 
MUSIC FILE UPLOAD -Това е прозорче, за качване на кратка музика без значение каква,  във 
формат MР3 за да система одобри регистрацията Ви.  
Time: 1 мин 
Beginning: from pose 
NOTE: Прозорче за кратки бележки. 
COMPETITOR: тук само кликнете и система сама ще Ви предложи в падаща панел имената от 
базата данни  за участници. 
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 УЧАСТНИК като се върнете на  DANCE/ MUSIC - и да 
повторите процедура  ADD/SAVE - CHANGE / SAVE – DELETE 
 

7. ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 
 

7.1 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 заплатен внос, чрез скрийншот или фото на 
документа, като в ТЕМА: трябва да посочите SARA-NORA MASTER с две имена на 
латиница на участника.  

7.2 След изпращането ще получите ИМЕЙЛ – ПОТВЪРЖДЕНИЕ от Оганизатора, за 
получена такса и успешна регистрация. 

7.3 Всички комисионни за банковите преводите са за сметка на участниците. 
 
7.4 Потвърждението на вашата регистрация за участие ще ви дойде като отговор само 

след  платен ВНОС ЗА УЧАСТИЕ в  SARA-NORA MASTER - 300 евро, който не се 
възстановява без документално подкрепени основания. 

7.5 След като допуснатите кандидати получат потвърждение на имейл от Организатора, 
че са платили, одобрени и записани за участие в АКАДЕМИЯ , в същото съобщение ще 
получат и инструкция за участника.   

 
ПОМОЩ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕЛ: + 381 60 300 48 79 (Viber); + 359 886 322 130;  Евгения   
 
РЕГИСТРАЦИЯ до 30 април 2023 г.  
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на уеб сайта: www.saranoraprima.org 
ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ  до 30 април 2023г. с платежното нареждане  
на e-mail: ibasaranoraprima@gmail.com в Тема посочете: SARA-NORA MASTER  /  две 
имена на латиница на участника.  
 
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 MASTER / две имена на участника на латиница   
 
BG СМЕТКА: 
IBAN:BG55FINV91501017655139    BIC: FINVBGSF                                                           
МБА САРА-НОРА ПРИМА /   Евгения Трофимчук 
Основание:  SARA-NORA MASTER /  две имена на латиница на участника.  

 
8. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     

 
8.1. Всякакъв вид фото, видео и киноснимки, любителски или професионални по време на 

Международна балетна академия SARA-NORA MASTER, могат да се извършват единствено 
след специалното разрешение от Организатора и заплащане. Всички права върху снимки и видеа, 
принадлежат на Организатора. Снимането без акредитация е забранено. 

8.2. Изработването на всякакъв вид сувенирни и други предмети със запазения знак и името на 
Международна Балетна академия SARA-NORA MASTER или негови присъщи елементи е 
възможно единствено след предварително писмено разрешение от Организатора, сключване на 
съответния договор и заплащане на определена такса. 

8.3. В случай, че възникне спор при тълкуването на настоящия правилник за участие в Първа 
Международна Балетна академия САРА-НОРА МАСТЕР 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 Академия и др., такси за участия не се връщат,   

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


