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Planurile noastre pe termen lung

 În luna aprilie 2016,  va lansa un nou curs de dans irlandez STEYsha School of Irish Dance
social, adresat persoanelor mai puțin spor�ve, dar la fel de pasionate de cultura irlandeză. 
Vom lărgi as�el plaja de vârste cărora ne adresăm, ex�nzând implicit numărul de persoane 
cu care vom colabora și pentru care vom facilita accesul la ”gustul” irlandez.

 Pe parcursul anului 2016, școala noastră are în plan să deschidă , o ramură în orașul Brașov
mărind as�el atât aria de impact a dansului irlandez și a partenerilor noștri, cât și numărul 
persoanelor direct și indirect implicate.

 Dorim, de asemenea, să par�cipăm la  la Campionatul European de dans irlandez
categoriile echipe copii și echipe adulți cu primele grupuri româneș� din istoria 
Campionatului și a țării noastre. Până în momentul de față, dansatorii noștri au par�cipat 
la categoria echipe din cadrul concursurilor europene, iar la Campionat au par�cipat din 
partea țării noastre doar dansatori solo.

  este singura şcoală de dans STEYsha School of Irish Dance
irlandez ce își desfășoară ac�vitatea în România recunoscută de 
Comisia de Dans Irlandez din Irlanda. Şcoala a fost înființată în 
2011, iar în 2014 a devenit şi singura şcoală românească având 
profesor cer�ficat de Comisie.

 De-a lungul anilor, dansatori ai  au STEYsha School of Irish Dance
par�cipat la compe�ții internaționale si examinări oficiale de grad
găzduite de şcoli de dans irlandez din alte țări europene, obținând peste 380 de trofee şi 
medalii şi 44 de cer�ficate de grad septembrie 2016. Pentru luna , ne dorim să găzduim 
prima ediție a unei asemenea compe�ții şi examinări pe teritoriu românesc.





 Plănuim ca  să reunească Bucharest Feis & Grade Exams 200 de 
dansatori din Europa şi România, pentru prima ediție, și să se 
desfășoare de-a lungul unui întreg weekend. Concursul va oferi 
secțiuni pentru grupele de vârstă de la până la Sub 6 ani Peste 30 de 
ani și va avea loc între orele 8:00 și 19:00 sau chiar mai târziu. 
Examinările de grad se vor adresa grupelor de vârstă deja 
menționate și, în funcție de înscrieri, se vor în�nde de asemeni pe
parcursul întregii zile. Găzduirea unui as�el de eveniment ar însemna o mai mare 
deschidere a publicului spre un sport de performanță rela�v nou în România, mărirea 
grupului țintă pentru produsele, serviciile şi companiile cu specific irlandez sau de origine 
irlandeză amatorilor de sport, precum și a companiilor care se adresează  și persoanelor 
ac�ve. Organizarea acestei manifestări înseamnă și aducerea unui nou grup de turiş� 
anuali în Bucureş�, ce vor reveni în propria țară cu informații despre produsele și serviciile 
sponsorilor.

 Proiectul își propune să fie nu doar o ocazie unică în viață pentru mulți dintre dansatorii 
români care nu își permit să călătorească la compe�ții de dans irlandez în străinătate, ci și 
șansa de a veni cu un impact mai puternic la nivelul comunității capitalei și a țării noastre în 
privința dansului irlandez și a sportului în general. Ne dorim, desigur, ca tot mai mulți 
oameni să afle despre această minunată formă de artă, să ș�e că le poate fi  mai accesibilă
aproape decât credeau și că, indiferent de vârstă, toți cei ce se simt irlandezi la suflet pot 
beneficia urmând cursurile de dans irlandez. Cunoaștem îndeaproape pasiunea tacită pe 
care mulți o poartă acestei țări, culturii și s�lului de dans și, mai mult decât atât, cunoaștem 
plăcerea de a fi îndeplinit visul multora de a urca pe scenă, de a câș�ga o medalie, de a-și 
găsi un scop personal prin intermediul dansului irlandez. În cei cinci ani de ac�vitate am 
reușit să îndeplinim toate cele menționate pentru mulți copii și adulți și ne dorim să 
con�nuăm să o facem la o scară cât mai mare. De asemeni, proiectul nostru va atrage an de 
an un număr crescând de par�cipanți de pe teritoriul Europei, până la nivelul la care vom 
putea propune să găzduim  chiar la noi în țară, Campionatul European de dans irlandez
aducând as�el mii de par�cipanți de pe con�nent.
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pentru a ne atinge țelurile în competiții 

și formăm prietenii de durată pe parcurs
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Pentru susținerea , puteți opta pentru variantele de Bucharest Feis & Grade Exams 2016
mai jos:

a. Susținere financiară totală (40 300 lei) ;
b. Susținere financiară parțială (începând de la 1 500 lei);
c. Susținere în produse (necesar detaliat în Bugetul anexat) ;
d. Susținere în servicii (necesar detaliat în Bugetul anexat).

Beneficiul de a sponsoriza

 Sponsorizând , contribuiți la perpetuarea unei tradiții Bucharest Feis & Grade Exams 2016
culturale de dans și muzică ce a depășit cadrul restrâns al populației și diasporei irlandeze. 
De asemeni, susțineți un spirit de implicare specific dansului irlandez și ajutați la 
promovarea unei forme de artă care încurajează auto disciplina, respectul reciproc, 
dezvoltarea personală, spor�vitatea și un s�l de viată sănătos. Alăturându-vă 
evenimentului nostru, veți avea acces la persoane din mai multe țări europene pentru 
promovarea businessului dvs.

Termeni limită pentru sponsorizare

 Orice intenție de sponsorizare trebuie exprimată până pe , urmând ca orice 20 mar�e 2016
tranzacție să fie finalizată până la data de .18 aprilie 2016

 Corespunzând �pului de susținere pentru care se optează, oferim beneficii și 
contraservicii conform schemei din paginile 8-10.
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* Colaborarea pe as�el de evenimente poate fi onorată în afara perioadelor aglomerate 
pentru școala noastră (se confirmă odată cu solicitarea). Se poate face și către terți 
beneficiari cu care colaborează compania. 
** Valabil între momentul finalizării tranzacției de sponsorizare, până la 2 luni de la finalul 
Bucharest Feis 2016. 
*** În cazul băuturilor alcoolice nu se poate oferi premiu la categoriile de vârste sub 18 ani.
**** Disponibil sponsorizărilor pornind de la 8 000 lei.
***** În cazul în care categoria anterioară de sponsor nu oferă.
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De 20 de ani, dansul irlandez s-a extins în afara diasporei irlandeze

și este acum accesibil tuturor naționalităților:

există profesori certificați în lumea întreagă, inclusiv în România

- instructorul STEYsha, Mara CERNAT, primul TCRG din țara noastră
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BUGETUL

RATA DE SCHIMB VALUTAR CONSIDERATĂ: 4.6 RON = 1 EUR

COSTURI EXPRIMATE ÎN RON

CHELTUIELI COSTURI CANTITĂȚI TOTAL SURSĂ

TAXE

Asigurare civilă pentru eveniment
500 1 500 Sponsor

Taxa înregistrare feis la RTME feis

și comisioane bancare implicite
350 1 500 Sponsor

Înregistrare feis în Feisbase.nl

și comisioane bancare implicite
550 1 550 Sponsor

ARBITRI ȘI MUZICIAN

Cazare
450 7 3150

Taxe

concurenți

Protocol (taxi, benzină,

mâncare, cadouri etc.)
1500 1 1500

Taxe

concurenți

Cost zbor arbitri

din Anglia/Irlanda și Italia
700 2 1400 Sponsor

Cost zbor muzician din Cehia (Praga) 800 1 800 Sponsor

Închiriere orgă Yamaha pentru muzician 

(opțional)
0 1 0

Taxe

concurenți

Onorariu arbitru 1 (250€/zi 8 h + 50€ fiecare 

oră în plus)/calculat pentru 10 h
1600 1 1600 Sponsor

Onorariu arbitru 2 (250€/zi 8 h + 50€ fiecare 

oră în plus)/calculat pentru 10 h
1600 1 1600 Sponsor
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CHELTUIELI COSTURI CANTITĂȚI TOTAL SURSĂ

Onorariu examinator de grad (300€/zi) 1350 1 1350 Sponsor

Onorariu muzician (230€/zi 8h + 25€ fiecare 

oră în plus)/calculat pentru 10h
1280 1 1280 Sponsor

PROMOVARE

Website eveniment (hosting & domeniu)
250 1 250 Sponsor

Decorațiuni și bannere 1500 7 1500 Sponsor

Afișe mărimi de la A2 până la B2 2 200 400 Sponsor

Medalii 3 1000 3000 Sponsor

Stickere medalii 2 1000 2000 Sponsor

Cupe și trofee 20 140 2800 Sponsor

Articole mici (hârtie, bandă, cartuș,

panglici, pixuri, markere etc.) 
500 1 500

Taxe

concurenți

Chirie săli (1 pentru concurs,

1 pentru examinări grade)
2250 2 4500 Sponsor
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CHELTUIELI COSTURI CANTITĂȚI TOTAL SURSĂ

Linoleum special pentru dans (108 mp) 80 108 8640 Sponsor

Cheltuieli neprevăzute 2500 1 2500
Taxe

concurenți

SUMĂ TOTALĂ 40 170 RON
aprox.

8800 EUR

Estimat costuri acoperite din taxele de 

participare ale dansatorilor
10 000 RON

Total sponsorizare minimă necesară 30 170 RON
aprox

6560 EUR
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Dansul irlandez înflorește într-o

comunitate puternică de familii și prieteni

Dansul irlandez înflorește într-o

comunitate puternică de familii și prieteni



CONTACT

 Avem încredere că veți considera compe�ția noastră un proiect ce merită suportul 
companiei pe care o reprezentați. Vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde tuturor 
întrebărilor și suges�ilor și vom aprecia răspunsul dumneavoastră neîntârziat, oricare ar fi 
acesta.

Mara CERNAT STEYsha School of Irish Dance, TCRG (profesor cer�ficat) -  

Asociația , CIF “Steysha School of Irish Dance” 29049843
Cont Bancar: , deschis la RO27BRDE410SV23558634100 BRD Cora Lujerului Bucureș�

Sediu: Calea Giuleș�, nr. 665, corp C3, sector 6, Bucureș� 
Punct de ac�vitate: Str. Cameliei, nr. 39, sector 1, Bucureș�
Adresa de corespondență: Str. Brasov, nr. 14, bl. 2S14, ap 37, sector 6,  Bucureș�

Website: www.steysha-dansirlandez.ro
Email: cursuri@steysha-dansirlandez.ro

Facebook: STEYshaID
Telefon: +40740.680.805
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STEYsha School of Irish Dance,

singura școală românească înregistrată în Comisia din Dublin.
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