16. Svetová gymnasestráda, 7.-13.júl 2019, Dornbirn / AUT

Predbežná prihláška

Termín zaslania na SGF:

30.6.2018

Klub:........................................................................................................................

sa predbežne prihlasuje na 16. Svetovú gymnaestrádu, ktorá sa bude konať
7.-13.7.2019 v Dornbirne v Rakúsku.

Zúčastníme sa nasledovných vystúpení:
1. Vystúpenie skupín v 10/15 min. bloku SVK
( blok bude zostavený zo všetkých skupín, ktoré o to prejavia záujem.
Vystúpenia musia byť koordinované a choreograficky zjednotené do
celku. Kluby musia medzi sebou spolupracovať a rešpektovať pokyny
SGF). Vystúpenie sa opakuje 3 x podľa rozpisu od usporiadateľa.
Zúčastníme sa:

áno

Počet cvičencov v skupine:

2. Vystúpenie hromadnej skladby:
Názov skladby:

nie

Dĺžka:
Zúčastníme sa:

Áno

nie

áno

nie

Počet cvičencov v skupine:

3. Vystúpenia v meste:
Záujem:
Názov vystúpenia:
Dĺžka skladby:
Počet vystúpení: ( 1 – 3 )
Počet cvičencov v skupine:

4. Hromadná medzinárodná skladba
( k dispozícii je od organizátora video návod – časť skladby je tiež
uverejnená na FB GpV, cvičenci sa doma skladbu naučia a v Dornbirne
počas prvých dní majú 2 spoločné skúšky na veľkom štadióne).
Skladby sa môže zúčastniť ľubovoľný počet cvičencov, nemusí to byť celá
skupina. Pozor na vyťaženosť cvičencov počas gymnaestrádneho týždňa,
program je bohatý a aby neboli preťažení a mohli stihnúť najmä svoj
program.
Záujem:
Počet cvičencov:

áno

nie

5. Ubytovanie:
Hotel:
Škola:

kategória:

počet:
počet:

Kontakt na osobu, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu so SGF:

Podmienky účasti:
• Členstvo klubu a účastníkov v SGF ako pretekár 1. kategórie GpV v roku
2019
• Účasť na podujatí je na vlastné náklady, včasné platby na SGF na základe
vystavených faktúr
• Program, ktorý bude predvádzaný na Svetovej gymnaestráde predviesť aj
na Festivale pohybových skladieb v roku 2019
• Uzatvorené cestovné poistenie na liečbu a úraz v zahraničí
• SGF si vyhradzuje právo výberu skupín podľa kvality vystúpení
• Dodržanie všetkých pokynov OV a SGF
• Zakúpenie spoločného oblečenia, ktoré je jediné v ktorom budú skupiny
reprezentovať SGF a SVK.

Finančné náklady spojené s účasťou ( úhrada organizátorovi a SGF):
• Účastnícka karta

230,-EUR

• 8 nocí v škole

176,-EUR

• 7 obedov

98,-EUR

• Manipulačný poplatok 20,-EUR
524,-EUR

Finančné náklady spojené s účasťou – skupiny si môžu hradiť samostatne –
podľa organizácie výpravy a dohovoru.
• Doprava
• Poistenie
• Spoločné oblečenie
• Kostýmy na vystúpenia

Všetky informácie nájdete na stránke SGF, v sekcii GpV – Festivaly. Je
nevyhnutné si prečítať všetky informácie v Bulletine 3.
V prípade záujmu a otázok, kontaktujte Moniku Šiškovú, 0905 811 053,
gymnastics@sgf.sk

Dátum:

Podpis zodpovednej osoby:

