
 
 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA – Šafova ostroha – sólisti tanečníci 
prosím všetko podrobne vypísať a poslať na mailovú adresu  dana.mahutova@pospb.sk 

do 24. 2. 2017  
 
Súťažiaci (jednotlivec) 
Meno a priezvisko:       Kategória: 
Dátum narodenia: 
Adresa – trvalé bydlisko s PSČ, okres:  
Telefón (mobil):      E-mail:  
Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  
Hudobný sprievod uviesť hudobné nástroje a počet, menoslov muzikantov: 
Spôsob dopravy a náklady (v eur): 
 
Súťažiaci 2 (v prípade páru) 
Meno a priezvisko:       Kategória: 
Dátum narodenia: 
Adresa – trvalé bydlisko s PSČ, okres:  
Telefón (mobil):      E-mail:  
Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  
Hudobný sprievod uviesť hudobné nástroje a počet, menoslov muzikantov: 
Spôsob dopravy a náklady (v eur): 
 
Súťažiaci 3 (v prípade trojice) 
Meno a priezvisko:       Kategória: 
Dátum narodenia: 
Adresa – trvalé bydlisko s PSČ, okres:  
Telefón (mobil):      E-mail:  
Zaradení (uveďte názov folklórneho kolektívu a lokalitu)/ nezaradení:  
Hudobný sprievod uviesť hudobné nástroje a počet, menoslov muzikantov: 
Spôsob dopravy a náklady (v eur): 
 
!!! Dôležité - 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 do 28. 2. 2017. V kategórii A je zaslanie záznamu povinné!): 

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

 Bibliografické údaje knihy/časopisu/archívneho záznamu (v kategórii B – ak ste čerpali z týchto 
prameňov): 

 Príležitosť, pri ktorej sa tancoval: 

 Hudobný sprievod  (napísať menovite muzikantov a taktiež vypísať jednotlivé hudobné nástroje) 
(v prípade postupu do celoštátneho kola – nutnosť zaslať notový záznam alebo audio nahrávku 
organizátorovi samotnými účastníkmi, súťažiacimi, ktorí postúpili do celoslovenského kola ŠO):   
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo fotografií, audio-, videonahrávok z priebehu súťažných a sprievodných podujatí, 
ktoré môžu byť použité na metodické, propagačné a dokumentačné účely. Záväzne sa prihlasujeme na 
Krajskú súťaž a prehliadku 2017. Prehlasujeme, že sme oboznámení s propozíciami súťaže.  

 
Meno a podpis v. r.  


