Opava 6. 10. 2021
Česká obec sokolská z pověření České gymnastické federace
pořádá

PŘEHLÍDKU PÓDIOVÝCH SKLADEB
oddílŮ sokola, odborŮ Časpv, sportovnícH klUbŮ, mateřskÝcH, základnícH,
střednícH, vysokÝcH a UměleckÝcH Škol

17. 11. 2021
Pořadatel:

T.J. Sokol Opava – centrum sportovní všestrannosti OV ČOS ve spolupráci se ZŠ
Opava, Šrámkova 4, SGK Opava z.s.

Místo konání: Sportovní hala ZŠ Opava, Mařádkova 15
Program:
• Přehlídka pódiových skladeb gymnastického a tanečního charakteru
− Přihlášky: Zájemci o účast zasílají přiložené přihlášky společně s hudebním doprovodem na
adresu:
daniela.kureckova@skola-opava.cz
Uzávěrka přihlášek na pódiovky – 31. 10. 2021
− Startovné: 50,- Kč za každého cvičence uhradit bankovním převodem na č. účtu:
27-7699580257/0100 – variabilní symbol: 1301711 – do poznámek napište název T.J./ klubu/školy.
Splatnost do 25. 10. 2021. Při neúčasti přihlášené skupiny propadá startovné ve prospěch
pořadatele.
− Parametry vystoupení: - minimální počet cvičenců ve skladbě 5 (po domluvě možná výjimka), max.
počet není omezen, věkové složení cvičenců ve skladbě není omezeno, maximální povolená délka
skladby 4 min., využití náčiní a nářadí není omezeno (přepravu nářadí a náčiní si zajišťuje skupina
sama).
− Cvičební prostor: plocha 14 m x 14 m pokrytá kobercem pro MG, vysoký strop.
Předběžný časový harmonogram:
9:00 – 11:30
11:00 – 11:30
10:00 – 13:00
10:00 - 13:00
13:30

prezence skladeb
porada vedoucích skladeb
vložený závod jednotlivců „Švihadlový král“ (pravidla pošleme přihlášeným
oddílům)
Zkoušky skladeb – prostorová zkouška bez hudebního doprovodu!!!
Slavnostní nástup, zahájení přehlídky, úvodní vystoupení

15:30

Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků pohybových skladeb

Časový harmonogram zkoušek a vystoupení včetně rozdělení do šaten bude přihlášeným skupinám
zaslán po uzávěrce přihlášek včetně dalších organizačních pokynů, a to nejpozději do 10. 11. 2021.
Ubytování:

nabídka ubytování v Opavě v příloze

Stravování: na vlastní náklady 5 min. obchodní centrum BREDA, výběr stravování
Podmínkou účasti je včas zaslaná přihláška pořadateli, prezence v daném čase, kopie dokladu o
zaplacení startovného, kterou předloží vedoucí skupiny při prezenci společně se seznamem účastníků.
Každý účastník musí být pojištěn v rámci pojištění své organizace. Vedoucí skupiny odpovídá za
bezpečnost svých svěřenců.
Hygienická opatření: je nutné dodržet aktuální hygienická opatření, která budou v době konání akce
platná a řídit se jimi.
Vysílající složka odpovídá za podepsané GDPR – souhlasí se zveřejněním fotografií a výsledků na
webových stránkách.
Změny v rozpise vyhrazeny. Případné dotazy na e-mailu daniela.kureckova@skola-opava.cz nebo tel.:
737 732 335

VSTUPNÉ DO HALY JE DOBROVOLNÉ

Zuzana Mohylčáková v.r.
Anna Jurčíčková, v.r.
předsedkyně komise VG ČGF náčelnice ČOS

Přílohy:
- přihláška (pro každou skladbu 1 přihláška)
- nabídka ubytování

Petr Svoboda, v.r.
náčelník ČOS

Daniela Kurečková, v.r.
za T.J. Sokol Opava

