Základná umelecká škola Gbely

20. ročník súťažnej prehliadky
scénického a moderného tanca
Súťaž sa uskutoční dňa 14. mája 2022 v Dome kultúry
mesta Gbely.

/Naftárska 2104/2, 908 45 Gbely /

Všeobecné ustanovenia
1. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v oblasti, scénického
a moderného tanca /disco, hip – hop, scénický tanec, show dance,
open/, z radov žiakov Základných umeleckých škôl a Centier voľného času. Nie
konzervatórií.
2. Beatfórum nie je postupová súťaž.
3. Súťažiacich hodnotí odborná porota zložená z profesionálov pre každú kategóriu.
4. V každej kategórii bude udelené 1. – 3. miesto
Porota si vyhradzuje právo udeliť i iné ocenenie / cena poroty, cena sympatie .../
Súťažná kategória bude otvorená pokiaľ sa prihlásia aspoň 4 tanečné súbory

5. Pedagóg nesmie byť členom tanečnej skupiny
6. Poplatok uhradí vysielajúca organizácia poštovou poukážkou
alebo na číslo účtu SK87 0200 0000 0016 8656 7451 do poznámky uveďte názov organizácie,
ktorá platbu uskutočňuje. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite spolu s prihláškou na adresu
organizátora .
7. Poplatok sa pri neúčasti nevracia. Zo získanej sumy budú hradené organizačné náklady a ceny pre
súťažiacich.
8. Vysielajúca organizácia zabezpečuje pitný režim, stravné, hradí štartovné a cestovné náklady.
9. Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 02.05.2022
Adresa: Základná umelecká škola
heslo „Beatfórum“
908 45 Gbely
email: beatforumgbely@gmail.com
10. Telefonický kontakt a informácie – v čase od 9.00 do 16.00 hod na tel. č. 034/6621465,
Lukáš Jureňa - 0902 129 818
e-mail: zusgbely@zusgbely.sk; beatforumgbely@gmail.com
info – webová stránka : zusgbely.sk
11. Organizátor si vyhradzuje právo nahliadnuť do zdravotných preukazov súťažiacich, kvôli kontrole
veku.
12. V prípade nízkeho záujmu v niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo zrušiť danú
kategóriu, alebo zlúčiť s inou vekovou kategóriou.

Tanečná súťaž
Vekové kategórie: Deti 1 – 6 – 9 rokov /vrátane/
Deti 2 – 10 – 12 rokov/vrátane/
Juniori – 13 - 15 rokov /vrátane/
Mládež – 16 – 25 rokov /vrátane/
Rok narodenia sa rozumie od 1.1. do 31.12 v danom roku.
Povolená účasť 30% mladších alebo starších súťažiacich v jednej skupine. Mladší tanečníci môžu
súťažiť v staršej vekovej kategórii, ale nie naopak.
Súťažné kategórie: C- a
C-b
C-c
C-d
C-e
C-f

Disco tanec
Hip-Hop
Scénický tanec
Show dance
Malé choreografie - 1. scénika / 2. disco, hip-hop, show dance, open
Open choreografie

1. Tanečný súbor tancuje výhradne na tanečný doprovod kvalitne nahraný na CD.
/ viditeľne a jasne označiť poradové číslo skladby/
2. Nahrávku odovzdá vedúci súboru pred vystúpením súťažnej choreografie zvukárovi.
3. Tanečná plocha – pódium – baletizol rozmer 7 x 9 m.

Tanečná súťaž
C – a : Disco tanec –

dominuje tanečný štýl disco
Tanečná skupina má minimálne 5 členov
Dĺžka choreografie : max.3 minúty
Štartovné: 30 € za choreografiu
Otvorená pre všetky vekové kategórie

C – b : Hip - Hop -

dominuje tanečný štýl Hip-Hop
Tanečná skupina má min. 5 členov
Dĺžka choreografie: max 4 minúty
Štartovné: 30 € za choreografiu.
Otvorená pre všetky vekové kategórie

C –c : Scénika -

choreografie vychádzajúce z tanečných
Technik: modern dance, balet, jazz dance
Tanečná skupina má min. 5 členov
Dĺžka choreografie: max. 5 minút
Štartovné: 30 € za choreografiu
Otvorená pre všetky vekové kategórie

C –d : Show dance -

choreografie určené na komerčné vystúpenia
/ kabarety, revue, tanečné scénky, scénky s
námetom a dejom /
štýl disco a hip –hop nesmú dominovať
dĺžka choreografie: max. 4 min.
Štartovné: 30 € za choreografiu
Otvorená pre všetky vekové kategórie

C – e : Malé choreografie - malé choreografie 1 – scénika /klasický, džezový, moderný, muzikálny,
revuálny, typ tanca
malé choreografie 2 – disco, hip-hop, show dance, open
Počet členov 1 - 4
Dĺžka choreografie: max 2,5 min.
Štartovné : 20 € za choreografiu
Otvorená pre všetky vekové kategórie.
C –f : Open -

voľný štýl - všetky tanečné štýly
Dĺžka choreografie max. 4 min.
Štartovné: 30 € za choreografiu

Doporučený počet tanečníkov 20.

BEATFORUM GBELY 2022
Názov tanečnej skupiny: .................................................................................

Vysielajúca organizácia: ..................................................................................

Adresa organizácie: .........................................................................................

Telefón a email vedúceho TS: .........................................................................

Počet tanečníkov: ............................................................................................

Počet choreografií: ..........................................................................................

Kategória C-a: Disco tanec, C-b: Hip-Hop, C-c: Scénický tanec, C-d:Show dance,
C-e: Malé choreografie č. 1
Malé choreografie č. 2

DETI 1

DETI 2

C-f: Open

JUNIORI

MLÁDEŽ

Názov tanečného súboru: ...........................................................................
Názov súťažného tanca: 1.....................................................min................
2.....................................................min................

Meno tanečníka

dátum narodenia

bydlisko

1....................................................................................................................
2....................................................................................................................
3....................................................................................................................
4....................................................................................................................
5....................................................................................................................
6....................................................................................................................
7....................................................................................................................
8....................................................................................................................
9....................................................................................................................
10..................................................................................................................
11..................................................................................................................
12..................................................................................................................
13..................................................................................................................
14..................................................................................................................
15..................................................................................................................
e-mail:
Technické požiadavky: CD
Vysielajúca organizácia: ............................................................................
Prehlásenie: Som oboznámený/ná so súťažným poriadkom a všeobecnými ustanoveniami
tel. kontakt na vedúceho súboru:

