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ORGANIZAČNÉ POKYNY pre účastníkov Karičky slnovratu 2018 
 
 
REGISTRÁCIA  
 

• Je POVINNÁ pre každého 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 vedúci skupiny nahlási aktuálne počty  
prihlásených, ktorí prišli. Potvrdí to svojím podpisom. 

• dostanete farebné stuhy, ktoré slúžia na označenie tanečníkov karičky  
a  účastníkov pokusu o slovenský rekord  

 
PRIHLASOVANIE do súťaží o NAJ krajší ženský účes  a NAJ parádnejší kalap   
 

• prebehne tiež 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 slovenský rekord a po prehliadke krojov  

• prihlásení do súťaže budú pozvaní na pódium    
 
 
SLOVENSKÝ REKORD 
 

• pokúsime sa vytvoriť nový ustanovujúci slovenský rekord – najdlhšiu slnečnú 
špirálu zloženú z účastníkov Karičky 

• generálka  rekordu bude o 16.30 h  

• karička slnovratu sa bude oficiálne tancovať o 17:00 

• pokus o rekord bude nasledovať po odtancovaní Karičky 

http://www.karickatanec.sk/
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Dôležité !!!  Postup pri pokuse o slovenský rekord: 
 
1) Po odtancovaní karičky sa začnú jednotlivé karičkové kruhy spájať do dlhého 

hada (držiac sa za ruky).Moderátorka vyzve kruhy, aby sa začali postupne 
pripájať za prvého človeka, ktorý ponesie stožiar so slnkom. Číslo Vášho 
kruhu a aj miesto, kde budete tancovať, sa dozviete pri registrácii.  

2) Had pôjde pomaly poza pódium a následne sa začne stáčať do špirály  
v priestore medzi Aidou a Panta Rhei. Po stočení na chvíľu zostaneme na 
svojich miestach, aby organizátori mohli odmerať priemer špirály, ktorú sme 
vytvorili. Po zmeraní následne spoločne pozdravíme slnko zamávaním k nebu. 

3) Svedok rekordu následne po prehliadke krojov na pódiu vyhlási počet  
účastníkov a nameranú hodnotu. 
Celý postup povedie z pódia koordinátor Vlado Urban. 

 
 

INFORMÁCIA  O  ŠKOLE  KARIČKY  SLNOVRATU  2018  A  ĎALŠOM  PROGRAME 
 

• na pódiu pri Immaculate Vlado Urban s FS Železiar bude vyučovať karičku v čase 
od 15.00 do max cca 16.15 h 

• môžete ju využiť na doučenie a zopakovanie tanečných krokov choreografie  
 
Počas prezentácie máme aj stánok Tvoríme ľudové účesy. Ženy si môžu dať zapliesť 
vrkoče či drdoly so stuhami  
 
Po vyhlásení výsledkov sa môžete zúčastniť ďalšieho programu Cassovia Folk Festu: 
18:45 – Ešte, ešte si zatancujme, zaspievajme – predstavia sa slovenské i zahraničné 
folklórne skupiny 
 
ČO NA SEBA  a  so sebou ? 
 

http://www.karickatanec.sk/
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• pevnú pohodlnú obuv (sandále, tenisky, botasky,…) – nie vysoké podpätky (kvôli 
dlažbe na Hlavnej ulici) 

• nie je potrebný kroj, ale poteší. Môžete oblečením identifikovať a zvýrazniť vášu 
skupinku 

• zoberte si vodu na pitie a pokrývku hlavy proti úpeku, kvôli vrtochom počasia aj 
teplú bundu, pršiplášť či dáždnik. Tancujeme za  každého počasia. 

• je vhodné prísť s doprovodom, ktorý Vám postráži osobné veci. Prosíme, aby 
nestál v priestore medzi tancujúcimi skupinami 

• v prípade potreby môžete využiť verejné WC pri Dolnej bráne ako aj WC  
v okolitých reštauráciách za poplatok 
 

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

 

http://www.karickatanec.sk/

