Taneční škola

Vážení rodiče, milí tanečníci.

V letošním roce máme ve všech skupinách a kategoriích nadané a nadšené tanečníky, kteří tancem žijí stejně jako já.
Budeme se s trenéry snažit, aby Vaše děti byly spokojené a zažily krásné dny, nejen ty taneční.
Dovolte mi, abych Vás seznámila s průběhem celého tanečního roku.
Právě nyní končí sezóna Disco Dance ligy, která je pouze ve formě sólových, duetových a malých skupin. Naši
tanečníci si vedou velmi úspěšně a teď o víkendu je čeká vyvrcholení - Mistrovství České republiky. Poté se naplno
rozběhnou přípravy na Vánoční show a také přípravy velkých tanečních formací, které se budou týkat všech našich
tanečníků.
V sobotu 16.12. pořádáme pro Vás rodiče Vánoční show, kde Vám předvedeme, co jsme se zatím naučili a na čem
neustále pracujeme. Můžete se těšit na spoustu formací, které ve vás naladí tu pravou vánoční atmosféru. Uvidíte
zde také všechny sóla, dueta, malé skupiny, všechny Mistry a Vicemistry ČR a úřadující Mistry Světa.
Po vánocích začnou přípravy na taneční formace, s čímž souvisí Vaše rozhodnutí o ZAŘAZENÍ TANEČNÍKA DO
FORMACE (Přihláška do choreografie). Níže uvádím všechny záležitosti související s tanečními soutěžemi a na Vás pak
bude rozhodnout se, zda chcete zařadit své dítě do soutěžní formace, nebo nechcete.
Před soutěžemi, v průběhu ledna-března, které začínají začátkem dubna, budou víkendové tréninky navíc (kalendář
bude vytvořen nejpozději do vánoční show). Víkendové tréninky budou POVINNÉ, omluva je možná pouze ve vážných
případech. Každá hodina tohoto tréninku navíc je zpoplatněna částkou 70,-/2hod, 100,-/3hod a 130,-/4hod.
Do konce března musí být hotová choreografie v tanečním stylu Disco Dance (Děti A1,A2 a B, Junioři A,B a Hlavní) a
Disco Show formace (Mini A,B) a Produkce k 10letému výročí. Budeme jezdit na taneční soutěže organizací Czech
Dance Organization (dále jen CDO), Taneční skupiny roku (dále jen TSR) a také se zúčastníme regionální soutěže Mia
Festivalu a dalších menších soutěží. V kalendáři již máte vybrané a vypsané soutěže, kterých se daná kategorie
účastní a svým podpisem souhlasíte se vstupem dítěte do choreografie a také s účastí dítěte na KAŽDÉ soutěži jeho
kategorie!!!!
První soutěž bude letos v neděli 25.března v Opavě.
Kalendář soutěží a akcí pro rok 2018 posílám v příloze v mailu.

Zde odstřihněte a odevzdejte --------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do choreografie – ZAŘAZENÍ DO FORMACE pro rok 2018
Jméno a příjmení
tanečníka:__________________________________________________Datum narození:_____________________
Kategorie:_____________________
SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM se vstupem tanečníka do choreografie. Jsem seznámena se všemi výdaji a termíny
souvisejícími se soutěžemi.

(zakroužkujte, nehodící se škrtne)

Jméno zákonného zástupce:____________________________Podpis:___________________________________

S tanečními soutěžemi je spojeno ještě několik dalších velice důležitých záležitostí - taneční kostýmy, doprava na
soutěže, taneční licence a startovné.

Taneční kostýmy jsou zcela nezbytné pro naše tancování, jelikož opravdu tvoří velký podíl na úspěchu
choreografie. Budu se snažit vytvořit dětem co nejoriginálnější a nejefektnější taneční kostýmy, které jsou ovšem
finančně nákladné. Proto, pokud se rozhodnete zařadit Vaše dítě do taneční formace, bude potřeba uhradit zálohu
na tento kostým ve výši 1 500,- (Mini A,B a Děti B 1000,-) a to do 12. 12. 2017, jelikož je nutné přes vánoce nakoupit
látky a v lednu začít šít. Celková cena kostýmu bude přibližně 2700,- - 3600,- (DVK A1,A2 a JVK A,B, HVK), okolo
1900,- Mini B a Děti B a okolo - 2400,- Mini A.
Taneční boty - do konce února je nutné, aby všichni tanečníci měli černé botasky. Podrážka musí být také
černá, ale v obchodě vyzkoušejte, zda nedělá šmouhy. Jinak pruhy, značky, popisky atd. mohou být jakékoliv barvy.
Já doporučuji buď www.go4style.cz nebo www.tanec-obuv.cz. Typy: pro mini a děti Criss cross, popřípadě Amalgam,
pro starší už ty nižší Amalgam nebo Slipstream.
Doprava na soutěže je vlastní u kategorií Mini a Děti a společným autobusem pro Juniory a Hlavní.
Samozřejmě mohou jet autem i junioři nebo hlavní, ale částka za autobus bude rozpočítána na všechny tanečníky
v juniorech a hlavních a bude potřeba jí uhradit. Předejdeme tak komplikacím, kdo jede, nejede, kdo se nezapsal, atd.
A hlavně budeme udržovat týmový sport a kolektivní činnost, že budou všichni společně.
Bude se to týkat pouze soutěží, kde jedou všechny skupiny a samozřejmě ne Prahy. ;-)
S účastí na soutěžích jsou spojeny další výdaje na soutěže. V Czech Dance Organization je účast podmíněna
licencí 300,- na taneční rok (týká se: Mini A, DVK A1,A2 a B, JVK A,B a HVK). Tanečníci, kteří tancovali soutěže malých
formací, nebo sóla a dua, mají tuto licenci uhrazenou a je platná až do konce školního roku. Na soutěže dalších
organizací licence není potřebná.
Startovné na soutěž je vždy cca 100,--200,- na osobu za disciplínu.
Dále Vás všechny rodiče prosím: dbejte na poctivou docházku dětí na tréninky a neúčast omlouvejte vždy
formou sms (tel.775003380) nebo mailem (dance4life.opava@seznam.cz). Jakmile dítě nechodí na tréninky,
v nových věcech „se ztrácí“ a tím pak zdržuje ostatní! Při nedostatečné docházce na tréninky, si dovoluji dítě vyloučit
z formace i za předpokladu splnění ostatních podmínek.
Členský příspěvek na 2. pololetí uhraďte nejpozději do 31.1.2018, buď na běžný účet (č.ú.277951351/0300)
nebo v hotovosti na recepci v Olymp Innu.
Dále prosím o kopii kartičky pojištěnce, kdo ještě neodevzdal, kterou potřebuji mít u sebe na každé soutěži!!!!!!!!

Vím, že informací zde uvedených je hodně a orientace v nich je docela složitá. Proto, pokud
budete mít jakýkoliv dotaz, pište na můj mail daniela.riesova@seznam.cz nebo na
dance4life.opava@seznam.cz nebo volejte na tel. 775003380.
Dále prosím pravidelně sledujte naše www.dance4l.cz , náš Facebook a váš e-mail, kde budete dostávat
veškeré důležité a aktuální informace.

Věřím, že tento taneční rok bude opět velmi úspěšný, zábavný, plný radosti, štěstí a
medailí ☺ ☺ ☺

