Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou,
IČO: 75 111 021, tel. 737 710 312, mail: ddm.svetla@tiscali.cz

DDM Světlá nad Sázavou
vás srdečně zve
na taneční soutěž

„SVĚTLÁ TANČÍ 2020“

Soutěž je určena všem neprofesionálně tančícím kroužkům, skupinám,
organizacím- DDM, ZUŠ, ZŠ, MŠ, TK... Cílem je se sejít a společně si
zatančit a předat zkušenosti, nejde o výkon, ale o radost z pohybu.
Přijeďte za námi rozjet taneční sezonu 2020!!!

Definitivní uzávěrka přihlášek
je v pondělí 2. 3. 2020!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit
příjem přihlášek z kapacitních důvodů.
Můžete je zaslat naskenované mailem na adresu DDM:
ddm.svetla@tiscali.cz, případně poštou na adresu:
DDM Světlá nad Sázavou
Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou
Informace k soutěži: DDM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM
mail: ddm.svetla@tiscali.cz, tel. 737 710 312

KATEGORIE

„Světlá tančí 2020“

Věkové kategorie: 0. do 6 let
1. věkový průměr 6 - 8 let včetně
2. věkový průměr 9 - 12 let včetně
3. věkový průměr 13 - 16 let včetně
4. věkový průměr 17 - 20 let včetně
5. nad 20 let
Taneční kategorie: A. Moderní tanec, disko,
B. Hip, hop, street dance, street show
C. Scénický a výrazový tanec a tanec s náznakem děje
D. Mažoretky ( pompon, baton)
E. Orientální tance, country, step
F. Aerobik s prvky tance (min. 6 tanečních prvků)
G. Pop dance
!!! U kategorie D – mažoretky pouze amatérsky pracující skupiny, ne účastníci MS, ME a
MČR v tomto sportu!!!
 Počet členů ve skupině 5 - … tanečníků.
 Při málo obsazené kategorii má pořadatel právo kategorie spojit.
 Vlastní nahrávka hudby na mp3, flash disk, CD- označená názvem skupiny a
číslem skladby. Mějte s sebou náhradní CD s hudbou třeba i v jiném programu a
nejlépe v dobrém stavu. Máme kvalitní aparaturu, ale po předchozích
zkušenostech je třeba mít s sebou cd/flash náhradní, dále mít možnost vyhledání
si písně v mobil. telefonu-v krajním případě. Pokud nebude nahrávka kvalitní,
nepůjde spustit, je to vaše zodpovědnost!!!
 Délka skladby 01:30 - 04:00 min. maximum!!!
 Dbejte prosím na zařazení skladby do správné kategorie, každá skupina může
mít více vystoupení v jedné i více kategoriích.
 Startovné je 60,- Kč za osobu, 2 vedoucí neplatí vstup, ostatní +vstupné pro
diváky 50 Kč!!!
 Průběh taneční soutěže hodnotí porota - první tři místa v každé kategorii obdrží
ceny, pohár a diplom.
 Občerstvení možno zakoupit na místě.
 Soutěžící i diváci budou mít PŘEZUTÍ (hala má novou podlahu, musíte mít
sálovou obuv). Na soutěžní vystoupení je zakázána obuv s podpatky,
ve sportovní hale je speciální povrch.
 Každé vystoupení musí mít samostatnou přihlášku!
 Všechny dotazy ohledně soutěže prosím konzultujte mailem nebo telefonicky.
 Přihlášky si dle potřeby ofoťte.

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠKA NA TANEČNÍ SOUTĚŽ

(na každé soutěžní vystoupení přihláška zvlášť)

Název skupiny,
organizace……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Věková kategorie…………………Taneční kategorie………………
Počet členů skupiny…………………………………………………...
Název vystoupení……………………………………………………...
Délka vystoupení……………………………………………………...
Kontaktní údaje:
Vedoucí skupiny, adresa vysílající organizace, kontakt. telefon a mail:
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
Potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné i na webových
stránkách DDM www.ddm-svetla.cz
Souhlasím s uveřejněním záznamů dítěte (fotografie, audio, video, informace o činnosti DDM) a s jeho veřejnou
produkcí v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu
autorském. Ty mohou být uveřejněny především na webových stránkách DDM Světlá nad Sázavou a v tisku.
Potvrzuji, že jsem byl/-a poučena o právu tento souhlas odvolat.
Datum:
Podpis odpovědné osoby
(vedoucího skupiny, pověřeného pracovníka…)

