Ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaný a za finanční podpory města Slaný
pořádá 2. ročník soutěžní taneční přehlídky v orientálním tanci

Kdy: 14. 1. 2018
Čas: prezence 8:00 – 9:00
zahájení v 9:30
Kde: MC Grand Slaný, Třebízského 161

PROPOZICE
1) Sóla
Délka skladby: 2 - 3 minuty
A) Děti do 10 let
B) Junioři od 11 – 15 let
C) Dospělí od 16 – 30 let
D) Seniorky od 31 – výše
2) Dua
Délka skladby: 2 - 3 minuty
A) Děti do 10 let
B) Junioři od 11 – 15 let
C) Dospělí od 16 – 30 let
D) Seniorky od 31 – výše
3) Skupiny
Počet členů: 3 – 7
Délka skladby: 2 - 3 minuty
A) Děti do 10 let
B) Junioři od 11 – 15 let
C) Dospělí od 16 – 30 let
D) Seniorky od 31 – výše

4) Formace
Počet členů: 8 a více
Délka skladby: 3 - 4 minuty
A) děti do 10 let
B) Junioři od 11 – 15 let
C) Dospělí od 16 – 30 let
D) Seniorky od 31 – výše

Zařazení do kategorie: sóla je dána dosaženým věkem v daném roce bez ohledu na
datum narození, u dua, skupin a formací je rozhodující věkový průměr všech soutěžících.
Hudba: soutěžní skladbu ve formátu mp3 každý soutěžící zašle na email pořadatele do
8.1.2018. Nutné mít zálohu na flash disku.
Název souboru ve formátu ČÍSLO A PÍSMENO (DLE VYBRANÉ KATEGORIE – STEJNÁ JAKO
V PŘIHLÁŠCE), PŘÍJMENÍ A NÁZEV CHOREOGRAFIE
Startovné: 80 Kč / každý soutěžící za každý start
Vstupné: pro nesoutěžící 50 Kč, každá skupina a formace má 1 vstup pro vedoucího
souboru zdarma
Ceny: trofeje, medaile a diplomy pro první 3 umístěné, vítězka v kategorii sólo dospělí se
navíc stane tváří dalšího ročníku soutěže

Závěrečná ustanovení
Délka skladby: Pořadatel nezodpovídá za kvalitu nahrávky a porota si vyhrazuje právo
přerušit vystoupení, pokud délka nahrávky přesáhne maximální limity. Porota při hodnocení
může zohlednit dodržení propozic.
Styl: Výběr je dobrovolný. Vámi vybraný styl uveďte v přihlášce. Porota bude hodnotit jeho
výběr a celkové provedení.
Kritéria hodnocení zahrnuje: technické zvládnutí prvků, choreografie, výběr hudby, souhra
tanečnic v případě dua a skupiny. Výsledky nelze nijak ovlivňovat, proti rozhodnutí poroty se
nelze odvolat. Porota bude složena z 5 členů, většina jsou profesionální tanečnice z oboru.
Zpětná vazba: Každá soutěžící / skupina má možnost osobně konzultovat své vystoupení
s konkrétními porotci individuálně po vyhlášení a požádat je o zpětnou vazbu. O zpětnou
vazbu je možné požádat i elektronicky.
Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady spojené s účastí (včetně dopravy) a
neručí za věci odložené v šatnách.
Návštěvníkům akce je umožněno pořizování zvukových a obrazových záznamů. Pořadatel
stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a
odkládacích ploch.
Soutěžící má povinnost na požádání pořadatele soutěže předložit údaje s uvedením názvu
skladby, autora hudby, textu a interpreta, názvu originálního nosiče a jeho vydavatele, nebo
si vyžádat doklad dokazující věk soutěžící výhradně pro kontrolu správnosti uvedené
v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo slučovat či oddělovat soutěžní kategorie. Po uzavření přihlášek
bude rozhodnuto, zda se kategorie rozdělí i dle tanečního stylu.
Soutěžící zasláním své přihlášky souhlasí s tím, že pořadatel může použít své záznamy
(fotografie, video) pro veřejnou prezentaci a propagaci akce.
Přihlášky a hudbu můžete posílat do 8. 1. 2018 na e-mail javorikova@ostrov-svc.cz nebo na
adresu DDM Ostrov, Šultysova 518, Slaný 27401. Každé vystoupení musí mít svou přihlášku.

Přihlášky
Děti, juniory a skupiny do 18 let je třeba přihlásit zákonným zástupcem nebo vedoucím
souboru.

Jméno tanečnice/ dua/ skupiny:
Kategorie:
Název choreografie:
Autor choreografie:
Taneční styl:
Délka skladby:
Požadavky na nástup
Nástup do hudby / z pózy

Soupis soutěžící / soutěžících
Příjmení a jméno
Datum narození

Přihlášky a hudbu můžete posílat do 8. 1. 2018 na e-mail javorikova@ostrov-svc.cz nebo na
adresu DDM Ostrov, Šultysova 518, Slaný 27401. Každé vystoupení musí mít svou přihlášku.

