
 

Tisztelt Táncpedagógusok! Kedves Versenyzők! 

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Gála Társastáncklub Egyesület által megrendezésre kerülő  

XIII. Zala Open Nemzetközi Latin és Standard Formációs Táncfesztiválra 

Formációs Táncok Magyar Bajnokságára 

és 

Szabadidősport Országos Kupa Versenyre 

 

Verseny időpontja:  2021. szeptember 18. (pontos kezdési időpontok a nevezések függvényében 

alakulnak) 

Verseny helyszíne:   Mindszenty Sportközpont  

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 21-25. 

Parkettpróbák:    

- 2021. szeptember 17-én délután, este. 

- Szabadidősport verseny résztvevőinek 2021.szeptember 18-án reggel, délelőtt. 

Nevezési díj:    

Magyar Bajnokság és az Open verseny verseny résztvevőinek szabályzat szerint, koreográfiánként: 30 000 

Ft 

Szabadidősport verseny résztvevőinek koreográfiánként: 15 000 Ft 

Zeneszolgáltatás:  

Formációk zenéit kérjük a helyszíni regisztrációkor 2 példányban CD-n vagy usb-n.leadni 

Belépőjegy: 

Egész napra:  2 500 Ft/diák, nyugdíjas 

3 000 Ft/felnőtt 

Versenykategóriák: 

Felnőtt Latin Mix (A és B liga) 

Felnőtt Standard Mix (A és B liga) 

Junior Latin Mix (A és B liga) 

Junior Standard Mix (A és B liga) 

Társasági Táncok Junior korcsoport, Felnőtt korcsoport  

Lány formáció felnőtt korcsoport (standard-latin) 

Lány formáció junior korcsoport (standard-latin) 

Szabadidősport Országos Kupa kategóriái megtekinthetőek az alábbi felületen: nevezes.mtasz.hu 

Szállás: 

Mindszenty Iskola Kollégiumában, a verseny helyszínén; 4 500 Ft/fő/éj (Foglalási határidő 2021. 

szeptember 06. A kollégiumban korlátozott létszám elhelyezésére van lehetőség; a szálláshelyek telítődése 

esetén segítségként elérhetőségeket tudunk adni szállás-foglaláshoz.) 

 



Nevezési határidő valamennyi formációs kategóriában (szabadidős is!): 

2021. augusztus 30. (hétfő éjfél)  

Bankszámlaszámunk:  

Forint átutalása esetén:74000236-10030314-00000000 (csak a nevezési díj utalható!) 

A számlát a beérkezést követően küldjük el. 

Jelentkezés lemondása esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni; valamint az előzetesen 

foglalt szállás ellenértékét is ki kell fizetni.  

Egyéb információk:  

❖ Formációnként a leadott és megküldött csapatnévsorban szereplő táncosoknak és két fő 

edzőnek/koreográfusnak biztosítunk belépési lehetőséget. 

❖ A parkett mérete 16 x 16 m. 

❖ Az érdeklődőket az információk birtokában a nevezések lezárása után folyamatosan értesítjük: 

• a verseny részletes programjáról,  

• a parkettpróbákról,  

• az étkezési lehetőségekről   

 

A nevezni kívánó csapatok bemutatkozásához kérjük: 

Az érdeklődő csapatok, amennyiben nevezést adnak le, úgy a nevezéssel egy időben küldjenek magukról 

anyagot (fényképet csapatukról / csapataikról és kb. 6-8 mondat terjedelmű ismertetőt a klubról vagy akár 

csoportonként külön-külön).  

Elérhetőségeink: 

e-mail:  galatarsastancklub@gmail.com 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket! 

 

Zalaegerszeg, 2021. augusztus 17. 

 

      

Üdvözlettel:  

 

   Kuzma Péter 

 Gála Társastáncklub Egyesület 

mailto:galatarsastancklub@gmail.com

