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Kedves Táncosok! 

Sok szeretettel várunk minden tánccsapatot, egyesületet, iskolás vagy óvodás csoportot 

a TÁNCOLJ, NE DROGOZZ! XX. JUBILEUMI Show Tánc Fesztiválra 
2018. április 28-án a Tiszaújvárosi Sportcentrumba! 

 

Ha szeretnétek egy különleges fesztiválon részt venni, ahol a kábítószer ellen táncolunk, ahol nincs 

verseny és díjazás, csak bemutatók és a tánc öröme, ahol megnézhetitek a többiek produkcióit is, akkor 

itt a helyetek Észak-Magyarország egyik legnépesebb táncfesztiválján! 

 

Szervezők: 

a Tiszaújvárosi Diáksport Egyesület, a „Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért” Alapítvány, valamint a 

Tiszaújvárosi Sportpark Non-profit Kft. Együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

Főtámogató: Tiszaújváros Önkormányzata 

 

NEVEZÉSI INFORMÁCIÓK: 

Jelentkezni bármilyen stílusú táncbemutatóval lehet, bármilyen korosztályban.  

A nevezéskor az átlagéletkort kell figyelembe venni. A koreográfia időtartama maximum 5 perc. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. április 8. 

Nevezési lap kérhető: showtancfesztival@gmail.com,  

Nevezési lap letölthető a honlapunkról: www.gimnasztrada.hu 

A kitöltött nevezési lapot e-mailen kell elküldeni, a showtancfesztival@gmail.hu e-mail címre, word 

dokumentumban. Kérjük a határidő pontos betartását! 
Nevezési díj: 700 Ft/fő/koreográfia  

A nevezési díj befizetése a rendezvény napján, a helyszínen a regisztrációkor történik. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PROGRAM 
8.30-10.00 Regisztráció, színpadbejárás igény szerint előre egyeztetett időpontban 

10.00 Megnyitó 
10.00 - kb. 12.30 Mini és gyermek csoportok produkciói 

kb. 12.30-13.00 Díjátadó- Mini és gyermek csoportok részére 
kb. 13.00 Közös tánc a drog ellen minden csapat részvételével, közös fotózás 

kb.14.00-18.00 Ifi, felnőtt, szépkorú csoportok produkciói 
kb. 18.00 – Díjátadó -  Ifi, felnőtt, szépkorú csoportok részére 

18.30 Közös tánc a drog ellen - ráadás 
(az időrend a jelentkezések függvényében változhat) 

 
EGYÉB INFO 

Színpad méret - 14 x 14 méteres kijelölt parkettás teremfelület 
Zenei anyag: CD-n, minden zenét külön kérünk kiírni, nem újraírható CD-re 

Belépődíj nézőknek 6 éves kortól 70 éves korig: 800 Ft/fő, (a fellépőknek és a csoportvezetőknek a belépés díjtalan) 

Díjazás: a csoportok koreográfiánként oklevelet kapnak, valamint minden résztvevő emléklapot és érmet kap. 
 

Szeretettel várunk minden táncolni vágyó csapatot, amatőröket és profikat, kicsiket és nagyokat!  
Ez nem verseny, viszont kiváló bemutatkozási lehetőség! A felhívás továbbítható táncos 

ismerőseiteknek. Köszönjük! Keressetek minket facebook-on is!  
Kérdés esetén keressetek minket a fenti elérhetőségeken. Jó felkészülést kívánunk! 

 

Tiszaújváros, 2018. február 25.                                                                      
Üdvözlettel: Haisz Vanda, főszervező 
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