CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V RUŽOMBERKU
Č.spisu:
CVČ/2018/0071

Ev.č.:
V yb a v u j e :
2018/0137 Mgr. Michaela Tesarovičová

č. telefónu:
0914 335 969

E -mail:
cvcrbkkultura@gmail.com

Ružomb erok:
27.2.2018

PROPOZÍCIE
3. ročníka okresnej nesúťažnej tanečnej prehliadky

Organizátor :
Termín konania :
Miesto konania :
Časový harmonogram :

Centrum voľného času Elán – oblasť spoločenských vied a kultúry
18. máj 2018 (piatok)
Kultúrny dom A. Hlinku v Ružomberku – Veľká Dvorana
od 14.00 hod.– prezentácia a priestorové skúšky
16:00 hod. – začiatok podujatia

Charakter podujatia :

nesúťažná tanečná prehliadka je určená pre tanečné krúžky ZŠ a CVČ
okresu – rôzne vekové kategórie, rôzne tanečné štýly. Ide
o prezentáciu krúžkov, ktoré sa tancu nevenujú na profesionálnej úrovni,
a majú záujem prezentovať sa na verejnosti.

Účasť:
Tanečná plocha:

malé formácie, tanečné skupiny
javisko

Nahlásenie účasti:

z organizačných dôvodov prosíme predbežne nahlásiť účasť do 31. marca
2018 – školu/skupinu a počet tanečných vystúpení kvôli dĺžke programu.
V prípade vysokého počtu prihlásených vystúpení, bude maximálny počet
vystúpení jednej skupiny obmedzený – po predbežnom nahlásení účasti
budú vedúci skupín informovaní.

Prihlášky :

naskenovanú vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy
treba zaslať mailom na adresu cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr
do 27.4.2018 (piatok)! (Prihláška je súčasťou propozícii.) Prijatie
prihlášky mailom bude obratom potvrdené.

Poznámka :

- pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie,
- každá škola dostane účastnícky list a trofej,
- účasť je na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej školy,
- každý účastník tancuje na vlastné riziko a na vlastné poistenie,
za tanečnú skupinu je zodpovedný pedagóg/vedúci skupiny,
- bližšie pokyny a časový rozpis programu bude poskytnutý vedúcim
prihlásených skupín do 11.5.2018.
- verejné podujatie, vstup zdarma!

Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.

Mgr. Pavol Svrček v.r.

OSVaK CVČ Elán Ružomberok

riaditeľ CVČ Elán Ružomberok

ZÁVÄZNÁ

PRIHLÁŠKA

18. máj 2018
Názov tanečného krúžku/ tanečnej skupiny: ..........................................................................................
Názov ZŠ: ...............................................................................................................................................
Meno a priezvisko zodpovedného pedagóga/ vedúceho skupiny: ..........................................................
Tel. číslo: .....................................

Email: .....................................................................

Názov choreografie: ................................................................................................................................
Minutáž /max.4 min/: ........................... Počet tanečníkov v choreografii: .........................
Vekové rozpätie tanečníkov: ................................ Tanečný štýl: .........................................
Počet účastníkov za školu (kvôli občerstveniu – ak máte dve a viac prihlášok, tento počet bude
vo všetkých rovnaký, započítajte prosím aj vedúceho skupiny, asistenta a pod.): .............................

Pečiatka a podpis riaditeľstva ZŠ

Naskenovanú vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy t
reba zaslať najneskôr do 27. apríla 2018 mailom na adresu cvcrbkkultura@gmail.com !!!

