ORGANIZAČNÉ POKYNY pre účastníkov Karičky
REGISTRÁCIA






Je POVINNÁ pre kaţdého účastníka!
prebehne v čase od 14.00 do 16.00 h pri Immaculate,
budú vytvorené dve miesta: jedno pre školy a organizácie, druhé pre folklórne
súbory,
pre potreby pokusu o slovenský rekord sa odkontrolujú menné zoznamy a počty
prihlásených, ktoré potvrdíte svojím podpisom (u detí zástupca),
dostanete farebné stuhy, ktoré slúţia na označenie tanečníkov a darček od
partnera Syrárne Bel Slovensko.

PRIHLASOVANIE do súťaţí o najoriginálnejší kalap a o najkrajší ţenský účes





prebehne tieţ v čase od 14.00 do 16.00 h pri Immaculate na vyhradenom mieste,
dobrovoľníčka vaše dielka odfotí a zapíše,
vyhodnotenie a odmenenie tých NAJ prebehne po odtancovaní Karičky s
pokusom o nový slovenský rekord a škole tanca I,
prihlásení do súťaţe budú pozvaní na pódium.

SLOVENSKÝ REKORD







pokúsime sa vytvoriť nový slovenský rekord vytvorením najväčšieho počtu
bráničiek z rúk ľudí tancujúcich karičku,
generálka karičky bude o 16.30 h,
na rekord tancujeme po oficiálnom privítaní o 17.00 h,
po odtancovaní celej choreografie vytvoríme v priestore od Immaculaty smerom k
Tescu jeden spoločný kruh – chorovod s bráničkami. Usmerňovať vás budú
dobrovoľníci z radov folkloristov,
na pokus o rekord bude dozerať zástupca Slovenských rekordov. Pre úspešnosť
je potrebné mať overené prezenčné listiny, byť načas na svojom mieste a vytvoriť
bránky v jednom kruhu,
vyhlásenie platnosti rekordu bude o 18.00 h po škole tanca.
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ŠKOLA VESELEJ KARIČKY



na pódiu pri Immaculate Vlado Urban s FS Ţeleziar bude vyučovať karičku v čase
od 15.00 do cca 16.15 h,
môţete ju vyuţiť na doučenie a zopakovanie tanečných krokov choreografie.

Počas prezentácie máme aj stánok Tvoríme ľudové účesy. Ţeny si môţu dať zapliesť
vrkoče či drdoly so stuhami.
Po vyhlásení výsledkov sa môţete zúčastniť ďalšieho programu:
18.30 h – Škola tanca II. – tance z Raslavíc
19.30 h – Tanečná show – hip hop, street dance, disco
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 vášu
skupinku.
zoberte si vodu na pitie a pokrývku hlavy 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
nestál v priestore medzi tancujúcimi skupinami!

Tešíme sa na Vás! DO TANCOVANIA ….
Ing. Monika Floriánová, koordinátorka
a celý tím organizátorov a dobrovoľníkov
Prípadné otázky Vám radi zodpovieme.
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