
INFORMÁCIÓK 

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 

2018. MÁJUS 4-5. 

Jelentkezési lapok 

A jelentkezési lapot az OH felületen és az iskolánk honlapján (www.bokretaiskola.hu)  PDF 

formátumban lehet megtalálni. Le kell tölteni, kék tollal kitölteni, majd aláírással, 

bélyegzővel ellátva kell bescannelni. Ezután lehet a bokretaiskola@gmail.com email címre 

küldeni nekünk. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a diákigazolvány másolatát, valamint a KIR rendszerből 

kinyomtatott jogviszony igazolást. Kérjük, hogy a középiskolás versenyzők esetében egy 

nyilatkozatot szíveskedjenek küldeni, mely szerint a jelentkező, nem tanulója művészeti 

szakgimnáziumnak, néptánc tanszakon! 

 

Szállás, étkezés 

A szállással és étkezéssel kapcsolatos árakat, információkat, adatlapokat, a jelentkezési 

határidőt követően, április 26-án, csütörtök reggel email-ben fogjuk kiküldeni az 

érintetteknek. Az igénylő adatlapokat 27-én, pénteken 14.00 óráig kérjük visszaküldeni! 

 

Zenekar 

A zenekarnak közvetlenül szíveskedjenek elküldeni a zenéket, igényeket, április 28. 24.00 

óráig!!! 

Telefonszám: Török Péter: 06 20 463 6004 

Email: bakator.zenekar@gmail.com 

 

Program 

A verseny programjában, a nagy létszámra való tekintettel, nem áll módunkban 

változásokat, engedményeket tenni!!! 

 

Egyéb kérdéseket a bokretaiskola@gmail.com email címre várjuk! 

 

        Fehér Eszter 

             Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola 

            igazgató 

http://www.bokretaiskola.hu/
mailto:bokretaiskola@gmail.com


Május 3. csütörtök 

17.00-20.00  Próba lehetőség a Bakator zenekarral, a Színházban (Aki csütörtökön 

érkezik, és este próbál, az péntek délelőtt már nem próbál még 

egyszer!) 

Május 4. péntek 

8.00-10.00   Regisztráció, színpadi próbák    

8.15-8.25  I. Korcsoport kötelező, szóló, színpadi próba zenekarral 

8.25-8.45   I. Korcsoport kötelező, páros, színpadi próba zenekarral 

8.45- 9.00   III. Korcsoport kötelező, szóló, színpadi próba zenekarral 

9.00-9.15   III. Korcsoport kötelező, páros, színpadi próba zenekarral 

9.15-9.25 I. Korcsoport szabadon választott, szóló, színpadi próba zenekarral 

9.25-9.40   I. Korcsoport szabadon választott, páros, színpadi próba zenekarral 

9.40-9.55   III. Korcsoport szabadon választott, szóló, színpadi próba zenekarral 

9.55-10.10   III. Korcsoport szabadon választott, páros, színpadi próba zenekarral 

 

10:45  -  10.50    ÜNNEPÉLYES MEGNYÍTÓ 

A rendezvényt megnyitja Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere. 

10:50  –  13.45   I. VERSENYPROGRAM 

I. Korcsoport Kötelező táncai 

III.       Korcsoport Kötelező táncai  

10 perc szünet 

I. Korcsoport Szabadon választott táncai 

 

III.       Korcsoport Szabadon választott táncai 

 

13.00-14.30  Ebéd folyamatosan 

13.50-14.40  II. Korcsoport Kötelező szóló és páros színpadi próba zenekarral 

 

 



15:00 – 16.30    II. VERSENYPROGRAM 

                 II. Korcsoport Kötelező táncai 

 

16:30-18.00 II. Korcsoport szabadon választott, szóló és páros színpadi próba 

zenekarral (1 – 35. sorszámig) 

18.00-20.00 Vacsora 

20.00-22.00 Táncház a Bokréta AMI próbatermében 

 

 

Május 5. Szombat 

8.30-9.40  II. Korcsoport szabadon választott szóló és páros színpadi próba 

zenekarral (36-61. sorszámig) 

 

10:00  –  13.00  III. VERSENYPROGRAM 

II. Korcsoport szabadon választott táncai 

11:30 – 15 perc szünet 

13:00-15.00   Ebédszünet 

15:20-15.30  Gyülekező a Polgármesteri Hivatal előtt 

 

15:30 -  ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS 

             Városháza Díszterme 

 


