Stella o.s. Nový Bydžov pořádá
Č
Pořadatel: Taneční tým Mažoretky Stella o.s. Nový Bydžov
Místo konání: SOKOLOVNA, Revoluční třída 774, 504 01 Nový Bydžov
Termín: sobota 6. června 2015 od 9:00 hod
Registrace soutěžících : 7:30 hod – 8:45 hod.
8:45 hod – 9:00 hod. porada zástupců soutěžících, organizátorů a poroty
Druh soutěže: volba Miss majorettes ČR
• 9:00 hod Slavnostní zahájení
• 9:10 - 13:00 hod Talentová část - sóloformace (baton, pom pom, flag)
• 13:00 - 13:30 hod organizační pauza
• 13:30 Estetická část - promenáda v šatech + krátký rozhovor s moderátorem
• Pozdní odpoledne - vyhlášení výsledků podle kategorií.
Účast a její podmínky:
soutěže se mohou zúčastnit dívky, které zašlou vyplněnou přihlášku a kopii o zaplacení registračního poplatku
50,-Kč/osoba na účet č. 2841334143/0800 V.S. datum narození DDMMRRRR na adresu
mazoretkystella@seznam.cz do 27.5.2015 Do zprávy pro příjemce napište jméno soutěžící a tým. V případě, že
přihlašujete více dívek z týmu, pošlete celkovou částku a V.S.-datum narození přihlašovatele (trenérky) a do
zpávy napište pouze jméno týmu. Všechny ostatní údaje o soutěžících napište do přihlášky.
( registrační poplatek se nevrací) Pozdější registrace pouze po tel. domluvě.
Soutěžní disciplíny : sóloformace (baton, pom pom, flag – zařazení do kategorií určuje pouze věk soutěžících)
Věkové kategorie: rozhoduje věk v daný den konání soutěže, tj. 6. 6. 2015
a) děti do 8,99 let
b) kadetky 9 – 11,99 let
c) juniorky 12 – 14,99 let
d) seniorky 15 a více let
Časový limit sóloformací:

1,15 min – 1,30 min. + příchod a odchod

Hudba: flash nebo CD řádně označené jménem
Soutěžní plocha: parkety, plocha 10 x 10 m
Časový harmonogram: Bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 27.5.2015, nejpozději 3 dny před konáním
soutěže. KAŽDÁ SOUTĚŽÍCÍ BUDE MÍT SVOJE ČÍSLO, KTERÉ SE PO DOBU SOUTĚŽE MĚNIT
NEBUDE.
Startovné: 100,- za soutěžící - každý zástupce (rodič, trenérka) soutěžící dívky má vstup zdarma
tj. 1 soutěžící = 1 vstup zdarma. Startovné je splatné v den soutěže, a to v hotovosti u registrace. Pro rychlejší
odbavení prosíme zástupce soutěžících dívek o lísteček s čitelně naspanými údaji, které budou napsány na
příjmový doklad.
Vstupné: dospělí 50,-Kč, děti do 15ti let 30,- Kč
Občerstvení: káva, čaj, párek v rohlíku, toasty, cukrovinky, nápoje
Ocenění: účastnické listy, šerpy, květiny a dárky pro všechny zúčastněné , Miss korunky pro 1.- 3. místo
v každé kategorii. (Korunka je originálním výrobkem firmy Bijoux Trend CZ s.r.o. Jablonec nad Nisou ) a pro
4.-7. místo v každé kategorii stříbrné náušnice s čirým kamínkem Swarovski elements ve tvaru srdíčka.
Možnost ubytování přímo v Sokolovně - klubovny Sokola za poplatek 50,-Kč za osobu/noc. (spacák vlastní, po
domluvě možnost půjčit karimatku)
Kontaktní adresa:

Bc. Libuše Novotná
Taneční tým mažoretky Stella o.s. Nový Bydžov
Mob: 777 02 19 96
e-mail: mazoretkystella@seznam.cz

