Zlínská krajská asociace Sport pro všechny
mobil: 737 936 951 e-mail: zlinsky@caspv.cz
Národních bojovníků 1016/12, 76901 Holešov

Přehlídku podporuje Zlínský kraj

VEŘEJNÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB
Pořadatel:

Komise HPF Zlínské KASPV a DDM Pastelka Uherský Ostroh

Datum konání:

neděle 5. 4. 2020

Místo konání:

Sportovní hala Města Uherský Ostroh, Šance 166, Uherský Ostroh

Kategorie:

I. Rodiče a děti – pokud v této kategorii nebude přihlášena žádná skladba, bude tato
kategorie nahrazena kategorií Předškolní děti do 6 let
II. Děti do 10 let
III. Dorost 11–17 let
IV. Dospělí 18 a více let
O zařazení do kategorie rozhoduje věk nadpoloviční většiny cvičenců. Minimálně 4 cvičenci
ve skladbě

Prostor:

12 x12 m a více nebo volná plocha

Hudební doprovod:

předem zaslat e-mailem (zvukař zajistí kvalitnější přehrání zvuku v závislosti na akustice),
příp. samostatně na USB

Doba trvání skladby: do 5 minut
Systém hodnocení:

Uděleny budou zlaté, stříbrné a bronzové certifikáty a tradiční ocenění – cena za choreografii,
kostým, sympatii, originalitu a cena poroty v každé kategorii. Autoři skladeb obdrží drobné
dárky, všichni cvičenci pamětní medaile a každý tým dárkový balíček.

Přihlášky a kontakt:

do 26. 3. 2020
e-mail: omelkova@ddmpastelka.cz, omelkova.veronika@seznam.cz
tel.: 702 232 077

Startovné:

80 Kč za každého vystupujícího a každé vystoupení (členové ČASPV 60,- Kč)
100 Kč za pár – rodič a dítě (členové ČASPV 80,- Kč)
Upřednostňujeme platbu předem na číslo účtu: 2101419555/2010
Do zprávy pro příjemce uveďte název skladby a počet cvičenců

Náklady:

Pořadatel hradí pronájem haly, ozvučení, ceny a medaile pro všechny vystupující
Ostatní náklady hradí vysílající organizace nebo samo družstvo

Časový rozvrh:

prezence
prostorové zkoušky
Rozpis zkoušek je nutno konzultovat e-mailem
zahájení přehlídky
ukončení přehlídky do

od 9:00 hodin
9:00 – 10:45
s ředitelkou přehlídky
11:00 hodin
16:00 hodin

Propozice a přihlášky ke stažení na www.caspv.cz /kliknout zlínský kraj/kalendář akcí/ veřejná krajská přehlídka/
soubory ke stažení.
Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií v
metodických, propagačních a ostatních materiálech Zlínské KASPV a propagačních materiálech a na webu DDM
Pastelka Uherský Ostroh. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci
Anna Hájová
předsedkyně Metodické rady
Zlínské KASPV

Veronika Omelková
ředitelka přehlídky

Přihláška
na Veřejnou soutěžní přehlídku pohybových skladeb 2020
Název odboru:
Člen ASPV:

Vedoucí kolektivu:
ANO

NE

Adresa domů:
E-mail (nutné):

Kontaktní telefon (nutné):

Vaše data zpracováváme dle GDPR

Základní údaje o vystoupení:
Název skladby:
Autor choreografie:

Délka skladby:

Charakteristika skladby (popřípadě motto nebo úvodní slovo) – popište co nejpodrobněji vše, co chcete, aby
moderátor řekl k vašemu kolektivu

Počet vystupujících celkem (nutné):
Kategorie (v případě kategorie I. uvádějte Rodiče a děti nebo jen Předškolní děti):
Technické požadavky na zajištění náčiní:
Datum:

Podpis vedoucího – funkce

Přihlášky odešlete nejpozději do 26. 3. 2020
na e-mail: omelkova@ddmpastelka.cz, omelkova.veronika@seznam.cz
ZRUŠENÍ AKCE a STORNO POPLATKY:
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit.
Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným účastníkům, nejpozději
však 3 dny před plánovaným zahájením.
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data zrušení akce.
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem – storno poplatky.
4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, doložená lékařským
potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši.
4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací.
4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí za sebe náhradu, platí pro vzdělávací
akce následující storno poplatky:
a/ do 14 dnů před zahájením akce 5 % z celkové výše poplatku
b/ od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30 % z celkové výše poplatku
c/ od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku
d) omluva v den akce 100 % storno poplatek.
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