
SZENIOROK TÁNCESTJE

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa –
együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel – 

 táncversenyt hirdet

 

 

A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási  területén lakóhellyel  rendelkező 60 év feletti
szenior vehet részt. 

 

A rendezvény időpontja: 2016. november 28. (hétfő) 18.00 óra.

Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)

 

A verseny célja:

A szeniorok aktivitásának, tánctudásának, táncszeretetének bemutatása egy színvonalas találkozó
keretében. 

 

Nevezési határidő: 2016. november 24. (csütörtök) 16.00 óráig

 

Versenyszámok létszáma és időtartama: 

Standard társastánc:               egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos)

Latin amerikai tánc:               egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos)

 

Páros 1.00 – 2.00 perc

Csoport 2.00 - 4.00 perc (idősügyi klubok csapata)

 

 

Zene: CD lemezen vagy pendrive-n - melyen csak egy produkció zenéje lehet (felcímkézve: rajta a
név, időtartam, stb.), a színpadra kerülés megkezdése előtt 30 perccel a szervezőnél kell leadni.

 

Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. A
táncverseny  fődíja: 2  db  komplex  belépő  (szaunaudvarral  és  masszázzsal)  a  Zalakarosi  Gránit
Gyógyfürdőbe

A zsűri tagjai: Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó vezetője, Karosi Lászlóné, az Idősügyi Tanács 
alelnöke 

A zsűri elnöke: Lekszikov Csaba , az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke

 

A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetőségek szerint lehet eljuttatni: 

Postai úton/ személyesen       Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.) I. emeleti titkárságára



                                               Halmos Ildikó részére

Elektronikusan:                      szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre

További információ:               Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó

Telefon:                                  06 20 8492309

A versenyre versenykönyvvel nem rendelkező táncosok nevezhetnek. 

 

Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!

 

Nagykanizsa, 2016. október 26. 

 

                                                                Tisztelettel:

                                                                                               Dénes Sándor

                                                                                                polgármester, 

                                                                                    az Idősügyi Tanács elnöke

 

 

NEVEZÉSI LAP
 A ”Szeniorok Táncestje”  táncversenyre

 

Táncverseny időpontja:       2016. november 28. (hétfő) 18.00 órától 

Nevezési határidő:                2016. november 24. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezően

Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)

 

A  Nevező/ Kapcsolattartó

 

Név: ....................................................................................................................

.                                                                   e-

mail:..................................................................................................................                

             cím:  ....................................................................................................................

.                                                                                                                

 tel:.........................................................................................................................

 

 

Tánckategória Standard Latin Amerikai

mailto:szabados.gyula@nagykanizsa.hu


 

Táncfajta

(  kérem  választását

aláhúzással jelölje)

angol keringő

bécsi keringő

tangó

slowfox

quickstep

cha cha cha

samba

rumba

paso doble

jive

Kategória

(  kérem  választását

aláhúzással jelölje)

Páros

Csoport

Páros

Csoport

Csapattagok neve 1...........................................

2...........................................

3...........................................

4...........................................

5...........................................

6............................................

7...........................................

8............................................

1...........................................

2...........................................

3...........................................

4...........................................

5...........................................

6............................................

7...........................................

8............................................

 

 

 

Nagykanizsa, 2016........................................................

 

                                                                                      ……………………………………….

                                                                                     versenyző / kapcsolattartó 


