Základná umelecká škola
a Mesto Nové Zámky
pod záštitou primátora Mesta Nové Zámky, Mgr. art. Otokara Kleina

organizujú
10. ročník celoslovenskej súťaže scénického tanca, toho roku obohateného o kategóriu
open choreografie

„ZLATÝ KĽÚČIK 2019“
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Termín:

15. marec 2019

Miesto:

Dom kultúry na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch

Organizátor:

Základná umelecká škola, SNP 5, Nové Zámky

Cieľ súťaže:

Motivovať talentované deti a mládež
Poskytnúť priestor jednotlivcom a tanečným súborom základných umeleckých škôl na
prezentáciu tanečných choreografií zameraných na scénický tanec a open choreografie

Cieľová skupina:

Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ a SZUŠ a pre amatérske súbory

Tanečné kategórie:

Scénický tanec
Open choreografie

(piatok)

Vekové kategórie:

1. Malé deti
vek 6 - 8 rokov /rok narodenia 2012, 2011, 2010/
2. Deti
vek 9 - 11 rokov/rok narodenia 2009, 2008, 2007/
3. Juniori
vek 12 - 14 rokov/ 2006, 2005, 2004/
4. Mládež
vek 15 rokov a viac /2003 menej/
Povoľuje sa jedna výnimka - jeden člen skupiny môže byť mimo udaného vekového ohraničenia.
Pri choreografiách so zmiešanými ročníkmi narodenia sa berie do úvahy vekový priemer účinkujúcich.
Účastnícky poplatok:

Sólo
Duo - trio
Malé choreografie: 4-6 tanečníkov
Formácie: 7 a viac tanečníkov
Doprovod /okrem pedagóga a trénera/

15 €
20 €
25 €
40 €
5€

Účastnícky poplatok sa uhrádza za každú choreografiu. Poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN SK08 3100 0000 0044 0001 4901. Variabilný symbol: 23032018 a do správy pre prijímateľa uveďte
prosím názov Vašej ZUŠ a „Zlatý kľúčik“. Posledný termín úhrady účastníckeho poplatku je 10.3.2019.
V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže, diplomy a ceny pre súťažiacich,
občerstvenie, honorár a cestovné výdavky pre odbornú porotu. Cestovné náklady zúčastnených hradí vysielajúca
organizácia.
Prihlášku treba vyplniť elektronicky na stránke www.zusnz.eu.

Uzávierka prihlášok: 10. 3. 2019
Prihláška je záväzná, v prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Do súťaže budú zaradené len prihlášky
doručené do 10.3.2019!

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 Podmienky súťaže:
 Scénické choreografie: štýl choreografií by mal zodpovedať nefolklórnemu umeleckému tancu,












mal by vychádzať z techník klasického a moderného tanca (nie je podmienkou v kategórii 1. Malé
deti a 2. Deti). Štýl disko, hip-hop a pod. nie je prípustný.
 Open choreografie: všetky tanečné štýly, i kombinácie a prvky z aerobiku, zumby, gymnastiky,
rokenrolu a rôznorodých tanečných techník.
V každej tanečnej a vekovej kategórii môžete prihlásiť maximálne 2 choreografie. POZOR! – ak pod
vysielajúcou inštitúciou pracuje viac súborov nezávislých od seba /iný názov súboru, iný choreograf/ môže
prihlásiť každý súbor po 2 choreografie.
Minutáž nie je limitovaná.
V každej vekovej kategórii budú udelené ceny a diplomy, resp. mimoriadne ceny podľa rozhodnutia odbornej
poroty.
Trojčlenná odborná porota bude predstavená na súťaži.
Tanečná plocha: javisko 11 x 6 metrov, baletizol, možnosť použitia svetelných efektov.
Stravovanie: Reštaurácia Panoráma priamo v Dome kultúry, reštaurácie a obchodný dom Jednota na Hlavnom
námestí, ďalšie reštaurácie v blízkosti Domu kultúry. Stravovanie si zabezpečujú účastníci súťaže na vlastné
náklady.
Súťažiaci tancujú výhradne na vlastné nahrávky. Organizátor nezodpovedá za kvalitu hudobného podkladu.
Budeme akceptovať hudobný podklad na CD, na ktorom musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov súboru,
názov choreografie, tanečná a veková kategória a číslo nahrávky.
CD s nahrávkou odovzdá vedúci súboru technikovi pred vystúpením svojej choreografie a po jej skončení si
ho prevezme.
Za bezpečnosť súťažiacich zodpovedajú pedagógovia a vedúci jednotlivých súborov. V prípade zaradenia
akrobatických prvkov do choreografie nesie celú zodpovednosť vedúci, resp. tréner súboru.

 Organizátor zabezpečuje počas celej súťaže zdravotnú službu prostredníctvom 2 zdravotníkov.
 Za pravdivosť údajov uvedených v prihláške zodpovedá vysielajúca organizácia. V prípade uvedenia
nesprávnych údajov bude súbor diskvalifikovaný.
 V prípade nízkeho záujmu v niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo:
1. zlúčiť túto kategóriu s inou vekovou kategóriou
2. oceniť túto kategóriu zvláštnou cenou.
 Zúčastniť sa môžu len súťažiaci neregistrovaní v tanečnom zväze ani v inej tanečnej organizácii.
 Za osobné veci účinkujúcich - mobilné telefóny, doklady, peniaze atď. organizátor nezodpovedá.
Predbežný časový harmonogram:
8.30 – 9.45
Prezentácia, priestorové skúšky
9.30 – 10.00
Porada poroty
10.00 – 12.15
Súťaž v kategórii Scénický tanec
12.15 – 13.00
Obedová prestávka
13.00 – 15.00
Pokračovanie súťaže v kategórii Scénický tanec
15.00 – 19.00
Súťaž v kategórii Open choreografie
Po ukončení každej tanečnej a vekovej kategórie bude vyhodnotenie a odovzdanie cien.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu.
Informácie:

Sandra Šáteková, vedúca tanečného odboru ZUŠ Nové Zámky
0908 186 650

Tešíme sa na stretnutie!

Mgr. Veronika Madarász
riaditeľka ZUŠ

