Základná umelecká škola
Štúrova ul. 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 21 06, 422 03 75 e-mail: zus.knm@zusknm.sk

Scénický tanec 2018
V. ročník tanečnej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl v scénickom tanci

Usporiadateľ:

ZUŠ Kysucké Nové Mesto, tanečné oddelenie

Termín a miesto:

20. apríl 2018, Dom kultúry Kysucké Nové Mesto

Charakter súťaže:

súťažná prehliadka tanečných choreografií určená pre žiakov
základných umeleckých škôl so zameraním na scénický tanec

Poslanie súťaže:

prezentovať mladé talenty, motivovať žiakov ZUŠ, podporiť prácu
pedagógov

Uzávierka súťaže:

28. 03. 2014

Kontaktné osoby:

Zuzana Kubíniová, tel.: 0905 723 806,
Miroslava Drndová, tel.: 0903 392 071,
email: kubiniovazuzana@gmail.com, mirkadrndova@centrum.sk

Poplatky:

sólo: 10,-€
malá choreografia: 15,- €
skupina: 18,- €

V cene poplatku sú zahrnuté ceny, diplomy a upomienkové predmety pre súťažiacich.
V prípade záujmu je tiež možné objednať obed v školskej jedálni v cene 2,30 eur. Počet
obedov je potrebné zaznačiť do prihlášky a vyplatiť spolu so štartovným. V priestoroch Domu
kultúry bude otvorený bufet s občerstvením. Cestovné hradí každý účastník sám.
Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
2553822951/0200, VS 11042014.
Súťažiaci so svojimi pedagógmi, prípadne pozorovatelia, sa prihlasujú záväznou prihláškou,
ktorú je potrebné zaslať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na našej
webovej stránke zusknm.sk do 28. 03. 2018, kedy bude uzávierka súťaže.

Prihláška je záväzná, v prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podmienky súťaže
-

každá ZUŠ prihlási do súťaže maximálne 5 tanečných choreografií. Ku každej
choreografii je potrebné priložiť menný zoznam žiakov s dátumom narodenia.
o zaradení do kategórie rozhoduje vekový priemer skupiny. Zaradenie do kategórie je
nemenné. Porota má právo overiť vekový priemer skupiny.
do jednotlivých kategórií bude zaradených maximálne 13 choreografií – rozhoduje
dátum doručenia prihlášky,
každá skupina môže vystúpiť vo svojej kategórii len s jednou choreografiou,
maximálna dĺžka choreografie je 5 min,
do súťaže budú zaradené len prihlášky doručené a uhradené do 28. 3. 2014
s priloženým menným zoznamom detí,
za bezpečnosť detí zodpovedajú vedúci jednotlivých tanečných súborov,
každá tanečná skupina si prinesie hudobný podklad na CD. Organizátor nezodpovedá
za kvalitu hudobnej nahrávky.
priestorové skúšky budú prebiehať podľa časového rozvrhu.
v každej kategórii porota udelí 1., 2., 3., miesto,
porotu budú tvoriť profesionálni taneční pedagógovia,
pri vystúpeniach jednotlivých kategórii bude udelená cena detskej poroty. Členmi
detskej poroty budú náhodne vyžrebovaní žiaci.

Tanečné kategórie
1.Sólo
Vek: 6 - 8 rokov
9 - 11 rokov
12 - 14 rokov
15 - 17 rokov
2.Malá choreografia (2 -5 tanečníkov)
Vek: 6 - 8 rokov
9 - 11 rokov
12 - 14 rokov
15 - 18 rokov
3.Skupina (6 a viac tanečníkov)
Vek: 6 - 8 rokov
9 - 11 rokov
12 - 14 rokov
15 - 18 rokov

Časový harmonogram

8:00 – 8:45

prezentácia tanečných súborov

8:00 – 10:00 priestorové skúšky
10:00

otvorenie tanečnej súťaže

12:30

obed

13:15

pokračovanie tanečnej súťaže

16:30

vyhodnotenie tanečnej súťaže

