
Хочу звернути вашу увагу! Дуже важливо дотримуватися всіх пунктів, 
деталей і формату. Для проведення всіх заходів важливий робочий склад: 
організатор, діджей, мс, судді, дизайнер, фотограф і так далі. Кожен з них 
професіонал у своїй справі і популярний в своєму середовищі. Я як автор 
проекту є досвідченим організатором з 2012 року і на рахунку більше 50 
проведених заходів. 

 
Організація і проведення танцювального джему 4 червня 
 
DJ MILLER - https://www.instagram.com/miller_100/ 

Фотограф KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Дизайнер - https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

 

Організація і проведення танцювального джему та батла 25 червня  

DJ ZETI - https://www.instagram.com/z_zeti_z/ 

DJ FALKON - https://www.instagram.com/kirill_falkon/ 

MC RIDGE -  https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

JUDGES:  

1) ASHPI https://www.instagram.com/ashpi_mind/  

2) MILLER https://www.instagram.com/miller_100/ 

3) KUSHA https://www.instagram.com/mishaghgh/ 

 

Фотограф  KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Видео ROMB - https://www.instagram.com/rombitto/ 

Дизайнер - https://www.instagram.com/bulvarov_x/ 

 

Організація і проведення танцювального джему 2 липня 

DJ MILLER - https://www.instagram.com/miller_100/ 

Фотограф KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Дизайнер - https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

 

Організація і проведення танцювального джему 16 липня 

DJ FALKON - https://www.instagram.com/kirill_falkon/ 
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Фотограф KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Дизайнер - https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

 

Організація і проведення танцювального джему та батла  30 липня 

DJ KUSHA - https://www.instagram.com/mishaghgh/ 

DJ ZETI - https://www.instagram.com/z_zeti_z/ 

MC RIDGE -  https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

JUDGES:  

1) https://www.instagram.com/mojito.vlakh/ 

2) https://www.instagram.com/nikelodeon.source/ 

3) https://www.instagram.com/anikeevanastasiia/ 

 

Фотограф  KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Видео ROMB - https://www.instagram.com/rombitto/ 

Афиша. Дизайнер - https://www.instagram.com/bulvarov_x/ 

 

Организация и проведения танцевального джема 7 серпня 

 DJ MILLER - https://www.instagram.com/miller_100/ 

Фотограф KOSMOS KOM - https://www.instagram.com/kosmos_kom/ 

Дизайнер - https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

 

Організація і проведення танцювального джему та батла 10 вересня  

DJ KAJAN - https://www.instagram.com/kajan.yo/ 

DJ KUSHA - https://www.instagram.com/mishaghgh/ 

MC RIDGE -  https://www.instagram.com/ridgeflow/ 

JUDGE – KEFTON (Франция, Париж) https://www.instagram.com/kefton_enfant.prodige/ 

або GONZY (Франция, Париж)  https://www.instagram.com/gonzy2hot/ 

або ROCHKA (Франция, Париж)   https://www.instagram.com/rochka_noel/ 

Фото – GELYA https://www.instagram.com/gelya.andriushina/ 

Видео ROMB - https://www.instagram.com/rombitto/ 

Афиша. Дизайнер - https://www.instagram.com/bulvarov_x/ 
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Неонові вивіски, стрічки. 
 

 

 

 

 
 



 

Призовий фонд: 
Колонка JBL Charge 4 

 

 Power bank Xiaomi Mi 3 Pro 

 

Cертифікат на 100$ та 50$  в магазині "Puma" 

 

 
 

Cертифікат на 100$ та 50$  в магазині "Adidas" 

 



 

Cертифікат на 150$  в магазині "Nike" 

 

 

 

JBL Сlip 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трофеї/Кубки/Дипломи 

 

 

 

 



Танцювальній майданчик.  Модульна підлога 

 

 

 


