ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre účastníkov Zemplínskej Karičky s čardášom 2019
REGISTRÁCIA








Je POVINNÁ!
prebehne v čase od 14.00 do 16.00 h v stane pri Immaculate
budú vytvorené DVE MIESTA: jedno pre školy a organizácie, druhé pre folklórne súbory
VEDÚCI skupiny nahlási aktuálny počet prihlásených (tých, ktorí reálne prišli). Potvrdí to
svojím podpisom do registračnej listiny,
dostane účastnícky list a ruţové stuhy, ktoré slúţia na označenie tanečníkov karičky
a účastníkov pokusu o slovenský rekord,
dostane informáciu, kde váš krúţok má miesto na tancovanie
Prihlasovanie do SÚŤAŢÍ o „NAJ účes” a „NAJ kalap” prebehne v čase od 14.00 do
16.00 h na inom mieste ako je registrácia. Propozície súťaţe – viď samostatný list

SLOVENSKÝ REKORD





Pokúsime sa vytvoriť nový ustanovujúci slovenský rekord – NAJVIAC SÚSTREDENÝCH
KROHOV KARIĆKY vytvorených z účastníkov
generálka karičky s čardášom a rekordu prebehne o 16.30 h
záväzne pre slovenské rekordy sa bude Karička s čardášom tancovať o 17:00 h. Po
odtancovaní ostávame na mieste a spoločne zrealizujeme pokus o rekord.
Rekord – teda usporiadanie a delenie kruhov karičky na námestí budú koordinovať
označení dobrovoľníci, celý priebeh povedie z pódia choreograf Vlado Urban.

INFORMÁCIA O ŠKOLE KARIČKY A ĎALŠOM PROGRAME




môţete sa zapojiť do Školy Zemplínskej karičky s čardášom, ktorú povedie Vlado Urban
s tanečníkmi FS Ţeleziar na pódiu pri Immaculate v čase od 15.00 do max 16.15. Slúţi
na doučenie a zopakovanie tanečných krokov choreografie.
pozývame vás aj na sprievodný program (denný či večerný), ktorý sme pre vás s láskou
pripravili. Viac v Program Dňa D.

E-mail: karickatanec@gmail.com, web: www.karickatanec.sk, FB: Karickatanec
Communication House, s.r.o. Štefánikova 6, 040 01, Košice

ČO NA SEBA a so sebou ?






pevnú pohodlnú obuv (sandále, tenisky, botasky,…) – nie vysoké podpätky (kvôli dlaţbe
na Hlavnej ulici)
nie je potrebný kroj, ale poteší. Môţete oblečením identifikovať a zvýrazniť vašu skupinku
zoberte si vodu na pitie a pokrývku hlavy a vejáre proti úpeku, kvôli vrtochom počasia aj
teplú bundu, pršiplášť či dáţdnik. Tancujeme za kaţdého počasia.
je vhodné prísť s doprovodom, ktorý Vám postráţi osobné veci. Prosíme, aby počas
tancovania a rekordu nestál v priestore medzi tancujúcimi skupinami.
v prípade potreby môţete vyuţiť verejné WC pri Dolnej bráne ako aj WC
v okolitých reštauráciách za poplatok

BEZPEČNOSŤ
 na bezpečnosť a odklon cyklistov z chodníka bude dohliadať Mestská polícia
 k dispozícii budú zdravotníci SČK
 Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy (ďalej záznamy) v súlade
s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov. Záznamy budú zverejnené na FB/Karička tanec, www.karickatanec.sk,
www.slovenskerekordy.sk, webových a FB stránkach partnerov podujatia. Záznamy a iné
podklady potrebné pre dokumentáciu pokusu o slovenský rekord budú zaradené do
archívu Knihy slovenských rekordov.

Tešíme sa na Vás! DO KARIČKOVANIA ….
za tím tvorcov, organizátorov a dobrovoĺníkov
Katarína Čániová, Monika Floriánová a Matúš Géci
Prípadné otázky Vám radi zodpovieme.
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