Česká asociace Sport pro všechny

CHOREO-CHALLENGE
Výzva Komise žactva a mládeže MR ČASPV
Jste kreativní? Baví vás připravovat choreografie?
Rádi se prezentujete před ostatními? Milujete výzvy?
Předveďte se, ukažte svůj talent!

Co bude vaším úkolem?
 Připravte vlastní originální choreografii na hudbu společnou pro všechny
 Vymyslete originální název a případně také kostýmy či zajímavé prostředí
 Natočte skladbu do digitální podoby (např. na mobilní telefon)
 Pokud máte chuť a podmínky, soutěžní video můžete i digitálně upravit
 Pošlete skladbu na adresu mothejzikova@caspv.cz (do 31. 10. 2020)
 Dejte „to se mi líbí“ facebookovým stránkám České asociace sportu pro všechny
 Po zveřejnění sledujte soutěžní videa na facebooku a hlasujte pro oblíbená videa

Podmínky soutěže:
 Přihlaste se do soutěže na mothejzikova@caspv.cz (kdykoliv do 30. 10. 2020)
 Obratem obdržíte soutěžní hudbu v elektronické verzi
 Vytvořte si choreografii sami, bez pomoci trenéra/instruktora
 Nahrajte svou choreografii na mobil, kameru nebo jiným způsobem, a buď ji
ponechte bez úprav, nebo ji digitálně upravte dle svých možností (basic/profi)


Pomůcky nejsou povoleny (včetně součástí kostýmů jako např. klobouky, čelenky, šály)

 Minimální počet dětí v jedné choreografii je 4, maximální není dán
 Věk nejstaršího soutěžícího může být maximálně 18 let, nejmladšího 6 let
 Hlasování pro nejlepší choreografii bude probíhat ve skupině na Facebooku
 Výzvy se mohou účastnit členové ČASPV (zdarma) i veřejnost
Soutěž je otevřena i pro zájemce bez předchozí registrace v ČASPV
Přidej se k nám a sportuj s Mírou!

Podmínky účasti:
 Paušální poplatek za přihlášenou skladbu je 100,- bez ohledu na členství v ČASPV
Jak to všechno bude probíhat?
 Soutěžit je možné v kategorii basic nebo profi:
o

Basic = videonahrávka bez grafické a digitální úpravy, bez titulků, bez střihů
a s autentickým zvukem při natáčení

o

Profi = videonahrávka s úpravami jako jsou titulky, střih, prolínání obrazů,
dodatečně vložený zvuk atd.

 Videonahrávka nesmí být delší než délka hudebního podkladu + 10 sekund
(navýšený čas je možné použít na rychlé představení, není povinnou součástí)
 Skladby zasílejte nejpozději do 31. 10. 2020. Zveřejnění všech skladeb proběhne
najednou po uzávěrce. Hlasovat bude možné na facebooku v termínu, který
bude upřesněn včas. Hlasování bude možné POUZE ve skupině Choreo-challenge
ČASPV, hlasy získané ze sdílených videí nebudou počítány. Přesné informace
zašleme přihlášeným týmům před zahájením hlasování.
 Při zasílání skladby videonahrávku označte názvem ve tvaru: kategorie – název
skupiny (např. basic - princezny nebo profi – mafiáni)
 Při zasílání skladby uveďte, prosím, název skladby, jméno/jména autora/autorů,
odbor/TJ, kraj, kontakt na vedoucího a připojte fotografii celého týmu
 O nejpopulárnějším videu bude rozhodovat počet platných „to se mi líbí“ u videa
na facebooku České asociace sport pro všechny – ve skupině Choreo-challenge
 Účastníci skladby s největším počtem „to se mi líbí“ obdrží ceny a diplomy, všichni
přihlášení obdrží účastnické listy
 Z hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží věcnou cenu
 NUTNOU součástí přihlášky PRO NEČLENY ČASPV je zaslaný informovaný souhlas
rodičů všech zúčastněných dětí dle přiloženého formuláře (poštou nebo
mailem/oskenovaný). Bez tohoto souhlasu nebude možné dané video zahrnout
do soutěže. U členů ČASPV již platí podepsaný souhlas v mateřské TJ.
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