
REGIONÁLNA  POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA SÓLISTOV 

TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI  

ŠAFFOVA OSTROHA 2015  
 

19. marec 2015 - štvrtok, kino Mier, Považská Bystrica 

 
                 Vyplnenú záväznú prihlášku prosím, zašlite 

                                    do 25. 2. 2015 

                      na adresu:dana.mahutova@pospb.sk. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Z Á   V Ä   Z N   Á    P   R   I H   L   Á   Š   K  A 

Súťažiaci (jednotlivec) 

Meno a priezvisko:  

Kategória: 

Dátum narodenia:  

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ:  

Telefón (mobil):       E-mail: 

Kraj: 

Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  

Súťažiaci 2 (v prípade páru) 

Meno a priezvisko:  

Kategória: 

Dátum narodenia:  

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ:  

Telefón (mobil):       E-mail: 

Kraj: 

Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  

Súťažiaci 3 (v prípade trojice) 

Meno a priezvisko:  

Kategória: 

Dátum narodenia:  

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ:  

Telefón (mobil):       E-mail: 

Kraj: 

Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  

Zákonný zástupca (v prípade súťažiacich do 15 rokov) 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ:  

Telefón (mobil):       E-mail: 

Informácie o súťažnom type tanca:  

Názov tanca a lokality: 

Opis tanca: 

 Záznam (v kategórii B - ak je dostupný a čerpali ste zo záznamu, uveďte identifikačné údaje 

záznamu a pošlite kópiu záznamu. (V kategórii A je zaslanie záznamu povinné!)  

 Údaje o nositeľovi, od ktorého ste sa tanec učili (v kategórii B)  

mailto:dana.mahutova@pospb.sk


 Bibliografické údaje knihy/časopisu/archívneho záznamu (v kategórii B – ak ste čerpali 

z týchto prameňov)  

 Príležitosť, pri ktorej sa tancoval 

 

Zloženie hudobného sprievodu – rozpis všetkých použitých hudobných nástrojov: 

Počet členov hudobného sprievodu:  

 

 

 

 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo audio, video nahrávok z priebehu súťažných a sprievodných 

podujatí, ktoré môžu byť použité na metodické, propagačné a dokumentačné účely. Hore uvedený 

FS, FSk, DFS, neorganizovaní sa záväzne prihlasujeme na Regionálnu súťaž a prehliadku 2015. 

Prehlasujeme, že sme oboznámení s propozíciami súťaže.  

 

 

 

 

V ....................... dňa ..................         

 

 

 

 

..................................................                                               .................................................... 

       Podpis vedúceho kolektívu                                                          Podpis a pečiatka zriaďovateľa 


