Pre všetky tanečné školy, občianske združenia, tanečné štúdia a baletné školy

Propozície
Majstrovstvá Rakúska STREETDANCE a
PERFORMING ARTS
(HIP HOP / BREAKDANCE / ELECTRIC BOOGIE / Battle / STREETDANCE SHOW /
SHOWDANCE / Jazzdance / Modern and Contemporary Dance)

Sobota 24. a nedeľa 25.6. 2017
Garant

ÖTF - Rakúska tanečná federácia

Usporiadateľ

dietanzschule - dr. klaus höllbacher

Miesto

ASKÖ Halle Graz Eggenberg

Predbežný
začiatok:

Sobota 10:00
Nedeľa 10:00
(presný časový harmonogram bude zverejnený na www.come2dance.at )

Prihlasovanie

Písomne a záväzne do 1.Júna 2017 na adresu:
come2danceproduction@gmail.com
Za neskoršie prijaté prihlášky bude pripočítaná 100%-ná
k štartovnému. Pri nenastúpení tímu nie je ţiadna refundácia
nákladov. (Upozorňujeme, ţe finálny časový harmonogram môţe byť
vytvorený aţ po uzávierke prihlášok)
Od r. 2014 máme nový prihlasovací systém, v ktorom sa účastníci
môţu priamo prihlasovať. Presný opis prihlasovania bude
v nasledujúcich týţdňoch zverejnený na www.come2dance.at
Prihlasovacie údaje Vám budú zaslané na základe Vašej ţiadosti, ktorú
pošlete na come2danceproduction@gmail.com.
Prosím, na danú adresu preposlať aj prihlášku z Finálového kola PBB - resp.
inej súťaže, ktorou ste sa klasifikovali na Majstrovstvá Rakúska.

Disciplíny

BREAKDANCE, Solo , Teams (Battles)
HIP HOP, Solos chlapci /dievčatá, Duo, Small Groups (3 – 7
tanečníkov), Formácie (8 – 24 tanečníkov)

ELECTRIC BOOGIE, Solo , Duo
HIP HOP TEAM BATTLE,
Small Groups (3 – 7 tanečníkov) POZOR – len veková kategória Adults
(Dospelí )

HIP HOP SOLO BATTLE POZOR – len veková kategória Adults (Dospelí )
Aj v tomto roku máme v Hip Hope pre Formácie: detí, Mládeţ a dospelí
aj osobitnú Newcomer Kategóriu:

Newcomer Kids – Deti, ktoré netancujú viac ako 2 roky
Newcomer Juniors– Juniori, ktorí netancujú dlhšie ako 2 roky
Newcomer Adults –dospelí, ktorí netancujú dlhšie ako 2 roky
SHOWDANCE, Solos chlapci /dievčatá, Duos, Small Groups (3 – 7
tanečníkov), Formácie (8 – 24 tanečníkov)

STREETDANCE SHOW, Solos chlapci /dievčatá, Duos, Small
Groups (3 – 7 tanečníkov), Formácie (8 – 24 tanečníkov)

Jazzdance , Solos chlapci /dievčatá, Duos, Small Groups (3 – 7
tanečníkov), Formácie (8 – 24 tanečníkov)

Modern and Contemporary Dance, Solos chlapci /dievčatá
Duos, Small Groups (3 – 7 tanečníkov), Formácie (8 – 24
tanečníkov)

PRODUCTION, (nad 25 tanečníkov)- všetky IDO tanečné štýly sú
dovolené

Vekové kategórie Podľa IDO pravidiel – Vekové skupiny – str. 60
(Kids - dát.nar. 2006 und mladší, Juniors - dát.nar. 2005-2002, Adults - od
dát.nar. 2001, Adults 2 nad 31 rokov - dát.nar. 85 a menej)
Pozn. Všetci tanečníci musia spĺňať príslušný vek, nik nemôže byť
v skupine starší, ako sú stanovené hranice

Hudba(-dĺžka), Oblečenie, Tempo etc.
Prosím pozrieť IDO Pravidlá na www.ido-online.org alebo www.vtoe.at
Podľa IDO - Dĺţka hudby – str. 41
Ţiadame zaslať hudobné nahrávky najneskôr do 10.6.2017 ako mp3
na adresu usporiadateľa: office@dietanzschule.at (napr. cez Dropbox
Link alebo iné zar..).
Názov nahrávky má obsahovať
Meno tanečnej skupiny/tanečníka, disciplínu a kategóriu.
Príklad: Maier_Franz_Showdance_Junior_male_solo.mp3

Štartovné

13 € - 1. Štart / tanečník,
10 € - 2. a ďaľšie štarty
Napr. Ak jeden tanečník tancuje vo Formácii a plus v Produkcii štartovné je 13€ + 10€= 23.-€.
Štartovné uhradiť na účet:,
Startgeld OEM 2017
RB Graz-Strassgang
IBAN: AT08 3843 9000 0080 3981
BIC: RZSTAT2G439
Do poznámky dať: Startgeld_Názov tímu_Slovakia
Platba je akceptovaná do 10.6.2017 – 24.00hod
Za včas zaplatené prihlášky sú povaţované tie, ktoré prídu na náš
účet do 10.Júna 2017- 24.00 hod.

Pre neskoršie platby je účtovaná . 100% priráţka k štartovnému.
Neposkytujeme ţiadne výnimky!

Check-In

Všetci vedúci tímu (za jednu Tanečnú školu len jeden vedúci) prosím
prihlásiť sa pri Check-In. Tu obdrţíte štartovacie čísla.

Vstupné

Dospelí:17 € denný vstup, 27 € na obidva dni
Mládeţ: 12 € denný vstup, 19 € na obidva dni
Garant ani usporiadateľ nenesie ţiadnu hmotnú zodpovednosť za
šatne. Ţiadame Vás, aby ste preto všetky cenné veci nenechávali na
nezabezpečených miestach, ale odovzdali ich Vašim vedúcim tímu
a pod.

Zásada
férovosti

Ak Váš tím nevyhral alebo nezískal umiestnenie, v ktoré ste dúfali –
ţiadame Vás, aby ste vinu neprisudzovali porote alebo inému tímu, ale ako
tréner a tanečný líder boli svojim správaním príkladom pre svojich
tanečníkov.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je akceptované iba cez Prihlasovací formulár –
neposkytujeme ţiadne výnimky. Ţiadame o správne vyplnenie
ako aj malé a veľké písmená.

Film/Video:

Filmovanie je dovolené
Počas súťaţe sa bude aj náhodne kontrolovať vek

Ďaľšie informácie po uzávierke prihlášok.

