Organizační poznámky
TANEC MEZI POLI 2016
Místo akce - Myslivecká střelnice na Holém vrchu (mezi Roztokami a Úněticemi)
GPS: 50°9'1.623"N, 14°22'4.368"E
Mapu naleznete přes odkaz v mailu
https://www.google.cz/maps/place/St%C5%99elnice+%C3%9An%C4%9Btice/@50.158441,14.3555773,
14z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x4ec4960f97380de5!8m2!3d50.1506782!4d14.3682
504?hl=cs

Prosím, abyste v den vystoupení (pondělí 20. 6.) nejezdili do místa konání autem, pokud to není
nevyhnutelně nutné. Místo bylo vybráno kvůli přírodnímu panoramatu, auta zaparkovaná na obzoru by
kazila výhled. Ideální je vyrazit pěšky či na kole nebo parkovat pod Holým vrchem v Roztokách u
vysílače (ulice U školky) nebo v Úněticích za hřbitovem (ul. Alšova nebo Nad Rybníkem). Odměnou vám
bude příjemná procházka po polní cestě a výhled do zeleně během vystoupení Vašich dětí.
Příchod diváků od 18.00 do 18.30

18.30 začátek představení
Vystoupení dětí bude rozděleno na dvě části po cca 20 minutách s pauzou cca 10 – 15 min. Celkový
čas programu cca 60 min. Vystupovat bude asi 90 dětí. Program bude k dispozici na místě v den
představení.
Po skončení (cca 19.30) dostanou všechny děti Studia Po špičkách (i ty nevystupující)

VYSVĚDČENÍ,

které se bude rozdávat podle skupin od nejmenších po největší.
Divácká kapacita je neomezená, doporučuji si vzít sebou deku na sezení, lavic k sezení je k dispozici
minimum. Na trávníku je ovšem místa dost pro všechny.
Případné vybrané dobrovolné vstupné bude využito na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce či
nové kostýmy, rekvizity nebo pomůcky k výuce.
Na místě bude zajištěna možnost občerstvení, po vystoupení lze rozdělat oheň. Jak dlouho se zdržíte,
záleží pouze na vás. Akce je připravována jako společné setkání u příležitosti zakončení letošního
školního roku – prvního pro samostatné Studio Po špičkách. Budu velice ráda i za Vaše postřehy a
připomínky k celému školnímu roku.

MOKRÁ VARIANTA (pro neděli i pondělí) – Sál Sokolovny Únětice
V případě nepřízně počasí (déletrvající déšť, či nízká teplota) se bude pondělní vystoupení dětí konat
od 19 hodin INTERNĚ (tj. pouze pro rodiče) v sále Sokolovny v Úněticích. Děti budou tančit při

obyčejném osvětlení mimo podium, diváci budou stát. Po skončení programu a rozdání vysvědčení
bude celá akce ukončena nejpozději do 19 hodin.

Po příchodu do místa v neděli i v pondělí své děti (které nepřijdou samotné) převlékněte do kostýmu a
učešte. KOSTÝMY, ÚČESY ATD. naleznete v tabulce s rozpisem kostýmů.
Osobní věci dětí je nutné uložit na jedno místo, které budou děti vědět a ponechat jim tam i pití.
Na nohy lehce zouvatelnou obuv, tančit budou děti zřejmě bosy, případně ve cvičkách (jarmilky apod.)
nebo ponožkách v barvě kostýmu. V žádném případě NE v sandálech, kroksech, žabkách ATD.
Dále je vhodné mít sebou nějakou menší podložku na sezení, aby se nezašpinil kostým, případně
(pokud nebude úplně teplé počasí) se děti nenastydly. V tom případě bude dobré obléci dětem na
kostým rozepínatelnou mikinu.

Pokud to není nevyhnutelně nutné, prosím, abyste při generálce opustili prostor a zachovali si tak
překvapení až na vystoupení.
Po skončení generálky si děti i s kostýmem odvádí rodiče nebo starší odchází samotné.
Prosím, o dodržování časů vypsaných příchodů, vaše případné zpoždění zdrží všechny, kteří přišli včas,
a zkomplikuje celkovou organizaci. Pokud by nastala nějaká nenadálá událost, prosím, ihned mě
kontaktujte, abychom předešli zbytečným nedorozuměním.
Po skončení pondělního vystoupení je nutné odevzdat kostým na určené místo. Po obdržení vysvědčení
je další program volný.

