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Názov           :     TANEČNÝ RUŽOMBEROK 2011 

Termín              :     8. apríla 2011 /piatok/ 
 

Miesto               :     Kultúrny dom A. Hlinku  – sála Veľkej dvorany 

Organizátor        :    Centrum voľného času Elán v Ružomberku 

Uzávierka prihlášok  :    4. apríla 2011 /pondelok/ 
                             Po tomto termíne nebude akceptovaná   
                              žiadna prihláška! 
     S prihláškou zaslať aj vyplnený dotazník. 
 

Vekové kategórie   :     deti  /vek 6 - 11 rokov/ juniori /do 15 rokov/  
                             mládež / od 16 rokov/     

Tanečné štýly  : disco, hip-hop, scénika, show, break dance 

Účasť   : otvorená pre jednotlivcov, páry,  
     malé formácie, tanečné skupiny 
 

Tanečná plocha    :     javisko 
 

Časový harmonogram :     14.00-15.30     prezentácia  a 
                   priestorové skúšky 

                              16.00-18.00     nesúťažná prehliadka 
 

Technické podmienky :    reprodukovaná hudba z CD  s označením názvu  
                                          maximálna dĺžka nahrávky  cca 4 min.  
  
Úhrada nákladov    :   tanečné skupiny sa zúčastnia prehliadky na vlastné  
                                          náklady  alebo náklady vysielajúcej organizácie 
 

Poznámka   : scenár programu Vám poskytneme pri prezentácii 

Prihlášky             :    záväzné prihlášky zasielajte do CVČ Elán poštou, 
                                                          faxom alebo emailom   

                                                                                                                                                                               
Kontakt               :    Diana Labudová          044 43 23 415    
                                                                                               0905 435 049 
 

CVČ Elán, Dončova 1, Ružomberok, fax  : 044 432 34 15, cvcrbkkultura@gmail.com                                                                              



 

 

Záväzné pokyny pre vedúcich súborov účastníkov 

nesúťažnej prehliadky moderného tanca 

 
TANEČNÝ RUŽOMBEROK 

8. apríl 2011 
 
 

Pre zabezpečenie plynulého a úspešného priebehu prehliadky, 
vzhľadom na množstvo prihlásených súborov je potrebné dodržať 
tieto pokyny organizátorov: 
 
Každý vedúci súboru podpísaný na prihláške a prezenčnej listine: 

1. Zodpovedá za disciplínu svojich tanečníkov počas priebehu priestorových 
skúšok, priebehu prehliadky a počas celého podujatia. 

2. Zodpovedá za odovzdanie CD nosiča DJ pred začiatkom vystúpenia podľa 
rozpisu. 

3. Zodpovedá za včasný nástup podľa rozpisu a podľa usmernenia 
organizátorov. 

4. Zodpovedá za poriadok a udržiavanie čistoty v priestoroch určených na 
prípravu a prezliekanie účastníkov. 

5. Zodpovedá za prípadné škody, spôsobené účastníkmi prehliadky. 
6. Zodpovedá za športové a disciplinované správanie účastníkov prehliadky, 

v prípade nedodržanie pokynov, nedisciplinovanosti bude súbor, alebo 
účastníci z prehliadky vylúčený. 

 

Za odložené veci, cennosti... organizátor neručí !!! 
 
Organizátor zabezpečuje pitný režim (minerálnu vodu). Vedúci 
skupiny si ju vyzdvihne po prezentácii. 
 
Pred začiatkom prehliadky najneskôr 15.30 hod musí byť každý účastník prehliadky na určenom mieste 
– v šatni alebo v hľadisku na miestach vyhradených pre účastníkov prehliadky. 



„TANECNÝ RUŽOMBEROK  2011“ 
8. apríla 2011 

Záväzná prihláška 
 
Názov súboru : ............................................................................................................................................. 
 
Organizácia : ................................................................................................................................................ 
 
Meno a priezvisko vedúceho súboru : ........................................tel.č.... .....................e-mail...................... 
 
Názov choreografie : ..................................................choreograf : ............................................................ 
 
Minutáž :.......................................................... počet účastníkov : ............................................................. 
 
Veková kategória:............................................ tanečný štýl :...................................................................... 
 
 
                                                                                                  pečiatka vysielajúcej organizácie 
                                                                                                  podpis zodpovedného vedúceho 
 
 
                          !!!  Termín uzávierky prihlášok je 4. apríla 2011 !!! 
 
 

 

 

„TANECNÝ RUŽOMBEROK  2011“ 
8. apríla 2011 

Záväzná prihláška 
 
Názov súboru : .................................................................................................................................................. 
 
Organizácia : ..................................................................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko vedúceho súboru : ....................................tel.č...............................e-mail........................... 
 
Názov choreografie : ..................................................choreograf : .................................................................. 
 
Minutáž :.......................................................... počet účastníkov : ................................................................... 
 
Veková kategória:............................................ tanečný štýl :............................................................................. 
 
 
                                                                                                  pečiatka vysielajúcej organizácie 
                                                                                                  podpis zodpovedného vedúceho 
 
 
                          !!!  Termín uzávierky prihlášok je 4. apríla 2011 !!! 
 
 
 


