TANEČNÝ KUBÍN 2018 CELOSLOVENSKÉ KOLO

Záväzná

prihláška

Názov súboru :
Mesto:
Organizácia
Vedúci súboru :

Choreograf:

Názov choreografie :
Počet účastníkov:
Telefón

Mail:

PROSÍM ZROZUMITEĽNE OZNAČTE VAŠE ZARADENIE DO KATEGÓRIÍ

Veková kategória:

Tanečná kategória:

 FORMÁCIE

 DETI
 JUNIORI
 MLÁDEŽ







DISCO
HIP HOP
STREET SHOW
OPEN
SHOW






DISCO
HIP HOP
SHOW
OPEN






DISCO
HIP HOP
SHOW
OPEN

 SÓLO A DUO

 DETI
 JUNIORI
 MLÁDEŽ

 MALÉ CHOREOGRAFIE





DETI
JUNIORI
MLÁDEŽ

Vyplnením a odoslaním prihlášky súťažiaci zároveň súhlasia so zverejnením fotografií
a videa zo súťaže na reklamné a propagačné účely.

Zároveň vyplnená prihláška je prehlásením, že všetci tanečníci sa zúčastňujú súťaže
na vlastné riziko, v prípade úrazu nebudú žiadať odškodné od organizátorov súťaže.

Názov súťaže:

Tanečný Kubín 2017

Termín súťaže:

5. máj 2018

Miesto súťaže:

Mestské kultúrne stredisko,
Nám. Slobody 1269/3, Dolný Kubín

Organizátori:

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín

Vedúci súťaže:

Jana Greššová 0915 882 446

Porota:

bude zverejnená na súťaži

Tanečná plocha:

12 x 10 m pódium , baletizol

Úhrada nákladov:

Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady
vysielajúcej organizácie

Štartovné:

Uhrádza sa pri prezentácii, nie poštou!!!

Prezentácia:

Vstupná hala MsKS Dolný Kubín

Ceny:

Vo finále bude udelené prvé, druhé, tretie miesto, podľa
rozhodnutia poroty aj ďalšie ocenenia alebo účastnícke listy

Uzávierka prihlášok:
27.apríl 2018 – štvrtok , alebo pri na plnení
limitu súťaže 140 choreografií
prihlášky posielať mailom na
alebo na adresu:

jana.gressova1@gmail.com

MsKS – Jana Greššová
Námestie slobody 1269/3
026 01Dolný Kubín

Predbežný časový harmonogram
7.00 – 9.00

prezentácia, priestorové skúšky

9.00 – 18.00
18.00 – 22.00

SEMIFINÁLE
FINÁLE + vyhodnotenie

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového harmonogramu,
upraviť alebo zlúčiť tanečné kategórie ak v daných kategóriách bude
malá účasť.
všetky sóla a duá, malé choreografie bez rozdielu počtu prihlásených
v kategórii tancujú hneď FINÁLE.

Ak sa v akejkoľvek kategórii formácií prihlási 1-5 tanečných skupín, podľa
posúdenia poroty budú hodnotené už v semifinále.

Každý tanečník tancuje na vlastné riziko, zodpovednosť.
Organizátor zabezpečí dohľad nad celou súťažou zdravotnou službou , prípadne
prevozom do blízkého zdravotného zariadenia.
Ubytovanie si môžete zabezpečiť :
Domov mládeže pri SEŠ, Obrancov mieru 5, D.Kubín
Domov mládeže pri ZSŠOaSL,
Ubytovňa Kopačka

tel: 043 586 38 74
tel: 0903 549 635
tel: 043 586 35 95

Stravovanie : v priestoroch MsKS bude otvorený bufet so studenou a teplou
kuchyňou , tiež k dispozícii bude reštaurácia LUNA v priestoroch MsKS
Vekové kategórie :

Deti II
Juniori
Mládež

od 7 do 11 rokov
od 12 do 15 rokov
16 rokov a viac

V prípade vekovo zmiešaných tanečných skupín, choreografiu zaraďujeme do
kategórie kde patrí 70 % tanečníkov. Vedúci má povinnosť na túto skutočnosť
upozorniť a prihlášku doplniť o menný zoznam , kde bude viditeľne označené,
ktorí tanečníci nespĺňajú vekovú podmienku.
Tanečné kategórie
SÓLO – DUO : 1-2 tanečníci - časový limit do 2 minút , štartovné 15 €
1. DISCO
- maximálny počet 8 choreografií
2. HIP HOP
- maximálny počet 8 choreografií
3. SHOW
- maximálny počet 8 choreografií
4. OPEN
- maximálny počet 8 choreografií
MALÉ CHOREOGRAFIE : 3-7 tanečníci - časový limit do 3 minút, štartovné 20€
1. DISCO
- maximálny počet 8 choreografií
2. HIP HOP
- maximálny počet 8 choreografií
3. SHOW
- maximálny počet 8 choreografií
4. OPEN
- maximálny počet 8 choreografií
V KAŽDEJ TANEČNEJ KATEGÓRII JE MAXIMÁLNY POČET 8 CHOREOGRAFIÍ.
ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VÝNIMKU.

Tanečné kategórie
FORMÁCIE :
1. DISCO CHOREOGRAFIE

- formácia – 8-25 tanečníkov

 choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl disco, alebo sú určené na komerčné
vystúpenia, môžu byť použité tanečné , pomôcky
 doporučená dĺžka choreografie – max. 4 min.
 štartovné – 30 € za 1 choreografiu
- formácia – 8-25 tanečníkov

2. HIP-HOP CHOREOGRAFIE

 choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl hip-hop, BEZ POUŽITIA KULÍS,
pomôcok
 doporučená dĺžka choreografie max. 4 min.
 štartovné – 30 € za 1 choreografiu
3. STREET SHOW CHOREOGRAFIE





- formácia 8-25 tanečníkov

choreografie, v ktorých dominuje, alebo prevažuje tanečný štýl hip hop,
sú určené na komerčné vystúpenia, môžu byť použité kulisy, pomôcky
doporučená dĺžka choreografie max. 4 min.
štartovné – 30 € za 1 choreografiu

4. OPEN CHOREOGRAFIE

- formácia – 8-25 tanečníkov

 choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl,
 kombinácia viacerých tanečných štýlov prípadne môže ísť o tanec, ktorý
 nie je v už uvedených tanečných kategóriách, STEP, COUNTRY  dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min.
 štartovné – 30 € za 1 choreografiu
prosíme informovať o požiadavke špeciálne nazvučiť podlahu pre step .
5. SHOW CHOREOGRAFIE





- formácia – 4-24 tanečníkov

choreografie, v ktorých prevládajú tanečné techniky baletu, jazzu, s dejovou líniou
charakter choreografie v štýle kabaret, revue, môžu byť použité kulisy, pomôcky
dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min.
štartovné – 30 € za 1 choreografiu

