DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TANEČNÍ PŘEHLÍDCE FREN DANCE 4. 5. 2019
- ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Vystoupí všechny soubory z dané věkové a stylové kategorie, porota zhodnotí
výkony a proběhne vyhlášení vítězů. Každá skupina dostane pamětní list, první
tři místa diplom a cenu, soutěžící na prvním místě také pohár. Ostatní místa
dostanou alespoň sladkou maličkost.
- MÍSTO
Městská sportovní hala, Martinská čtvrť 1704, Frenštát pod Radhoštěm
- VEDOUCÍ PŘEHLÍDKY A HLAVNÍ ORGANIZÁTOR
Mgr. Silvie Šrubařová, tel. 736 480 459, ASTRA CVČ

- PREZENTACE
Vedoucí skupiny zaprezentuje skupinu, zaplatí startovné a vyzvedne pro
každého platícího tanečníka malé překvapení (nemůžu napsat konkrétně, to by
už nebylo překvapení).
Prezentace bude probíhat přímo ve velkém sále od 8:30 do 10:00, od 10 hodin
pak můžete skupinu zaprezentovat přímo u vstupu.
Nebojte se využít pozdější prezentaci – příjezd na přehlídku. Pořadí
jednotlivých choreografií je dané a nebude se měnit.
Začátek přehlídky je v 10:00 hodin. Předpokládaný konec v cca 16:00 hodin.

- STARTOVNÉ
50 korun za člena a skladbu, 50 korun za další choreografii, platí se při
prezentaci. Prezence je vedena podle názvu choreografii kde děti tančí, proto je
nutné, aby byly uváděny přesné názvy.

- DOPROVOD
Každá taneční skupina je doprovázena jednou zletilou osobou, která za
tanečníky zodpovídá. Na přehlídku má vstup zdarma (trenér, apod.), (10
tanečníků = 1 osoba zdarma, 20 tanečníků = 2 osoby zdarma, atd.)

-

HUDEBNÍ NAHRÁVKY
Kdo nezaslal emailem, prosím dopošlete do pondělí 29. 4. 2019. Pro jistotu
mějte ještě u sebe, na vyzvání prosím dodáte DJ.

-

PROSTOROVÉ ZKOUŠKY
Domluví si individuálně vedoucí skupiny s DJ a pomocníčkem před startem
přehlídky, přednostně pak kategorie do 7 let a do 11 let.

-

ŠATNY
Vzhledem k velkému množství přihlášených skupin budou šatny umístěny
přímo ve sportovní hale i v Astře, CVČ naproti haly. Cca 60 metrů pěšky.
V případě nepříznivého počasí, prosíme o přezouvání se.

-

VSTUPNÉ
Celodenní vstupné: 30 korun děti do 18 let, 40 korun dospělí

-

OBČERSTVENÍ
V prostorách haly bude k dispozici občerstvení s nápoji a drobným
občerstvením, bagetami, koláčky, apod.

-

FOTO DÁREK
Přímo ve sportovní hale bude od 10 hodin připraven fotograf s expresní
tiskárnou a pro jednu taneční skupinu vytiskne jednu fotografii formátu 15x21
cm. jako dárek od pořadatele. Další fotky skupin tanečníků, rodinné apod. rád
vytiskne za malý úplatek.

UPOZORNĚNÍ
Na přehlídce se bude pohybovat okolo 700 nadšenců pohybu a tance, a proto
prosím dbejte bezpečnosti, buďte ohleduplní k sobě i ostatním.
Za věci v šatnách pořadatel neručí!

