Baletní studio při MDO o.s.
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
IČO : 27014452, č. ú.: 220719455/0300
(+420) 777 151 612, jitka.mdo@seznam.cz
www.baletolomouc.cz

Baletní studio při Moravském divadle v Olomouci vyhlašuje VI. ročník mezinárodní soutěžní
přehlídky mladých tanečníků v klasickém a moderním tanci

GRAND PRIX DANCE OLOMOUC 2020

Soutěž proběhne v rámci Baletních dnů Olomouc 2020
a to:
 v sobotu 21. listopadu 2020

KATEGORIE I. – III. KLASICKÝ TANEC, MODERNÍ TANEC
 v neděli 22. listopadu 2020

KATEGORIE IV. - VI. KLASICKÝ TANEC, MODERNÍ TANEC
v RCO Olomouc, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc.
Uzávěrka přihlášek je do pátku 23. 10. 2020 do 12.00 hodin.
Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ,
amatérské soubory i jednotlivci.
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Soutěžní kategorie:
 1.
0 – 7 let
 2.
8 – 9 let
 3.
10 – 11 let
 4.
12 – 13 let
 5.
14 – 16 let
 6.
17 – 25 let
Podkategorie:
 A
Klasický tanec - sóla
 B
Klasický tanec - duety, tria
 C
Klasický tanec - skupiny (4 a více tanečníků)
 D
Moderní tanec - sóla, duety, tria
 E
Moderní tanec - skupiny (4 a více tanečníků)
Podmínky soutěže:

Rozměry jeviště 10x10m, baletizol

Délka soutěžního čísla:
o Sóla a duety v maximální délce 2 minuty.
o Tria a skupiny (4 a více tanečníků) v maximální délce 3 minuty.

V kategoriích A a B a v sólech v kategorii D nemůže vystoupit stejný soutěžící ve více choreografiích
v jedné kategorii, a to ani pod hlavičkou více škol.

V kategorii C a E může vystoupit max. 60% stejných soutěžících ve více choreografiích v jedné
kategorii.

Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících.
V podkategorii C a E bude podle možností pořadí čísel upraveno s ohledem na vystoupení
stejných soutěžících ve více choreografiích.

Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.

Pedagogové a rodiče mají vstup na soutěž zdarma.
Hodnocení:
Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké
provedení (jevištní projev).
V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Porota může udělit i zvláštní cenu.
V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu
dosažených bodů.
Startovné:
 Základní startovné 300,- Kč za každého přihlášeného soutěžícího bez ohledu na počet choreografií,
ve kterých vystoupí.
 + 200,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategoriích A, B a D.
 + 100,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategorii C, E.
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Platba startovného:
 Platba startovného probíhá souběžně s odesláním přihlášek, a to formou faktury.
 Údaje:
Termín platby:
nejpozději do pátku 30. 10. 2020
Fakturační údaje:
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc o.s.
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
IČO : 27014452
Číslo bankovního účtu:
220719455/0300
Variabilní symbol:
uveďte jméno a příjmení soutěžícího
nebo název školy/ studia a pedagoga
Přihlášky:
 Závazné přihlášky je třeba zaslat vyplněné nejpozději do pátku 23. 10. 2020 do 12.00 hodin
na emailovou adresu: gpdolomouc@gmail.com.
 Termín pro předání hudebních podkladů je pátek 30. 10. 2020.
 Přihlášky najdete na www.baletolomouc.cz, odkaz GRAND PRIX DANCE OLOMOUC 2020.
 Vyplněné přihlášky zašlete na emailovou adresu: gpdolomouc@gmail.com.
Přihlášky vyplněné nebo zaslané jinou formou nebudou akceptovány (vyplněné rukou apod.).
O přijetí přihlášky budete zpětně informováni. Při chybném nebo neúplném vyplnění přihlášky
budete vyzváni o nápravu. Dle Vaší přihlášky budete doplněni do SEZNAMU SOUTĚŽÍCÍCH.
 Vyplňte, prosíme, pečlivě délky jednotlivých čísel podle skutečnosti a dodržujte zadaný formát
(např. minuty: sekundy, u datumu: den.měsíc.rok) – slouží k následné kontrole a k naplánování
časového průběhu soutěže.
Upozornění:
Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptovány.
Dále upozorňujeme, že v již podaných přihláškách, vzhledem
k souběžně placenému startovnému, již nelze daná taneční čísla odhlásit,
nebo jinak měnit či doplňovat.
 Veškeré dotazy směřujte prosím na emailovou adresu: gpdolomouc@gmail.com.

Stránka 3

Baletní studio při MDO o.s.
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
IČO : 27014452, č. ú.: 220719455/0300
(+420) 777 151 612, jitka.mdo@seznam.cz
www.baletolomouc.cz

Stránka 4

