KONKURZY do TS Rytmus 2018 - 19
10.9. od 15:00 hodin pro pokročilé děti narozené 2007- 2009 do Modern
Dance RII k Áně Poupové v budově DPS na Náměstí Svobody - sál v přízemí
12.9. od 15:00 hodin pro děti do roku narození 2011 do Modern Dance RIB
/ v roce 2019 maximálně 8 let/ k Aleně Navrátilové v budově MDDM - taneční
sál
12.9. od 16:30 hodin pro děti od roku narození 2010 do 2008 do Modern
Dance RIA k Aleně Navrátilové v budově MDDM - taneční sál

Pro juniorky od roku narození 2007 do 2003 do Modern Dance RIII B k Alici
Pechové a Modern Dance RIII A k Sarah Kubaričové letos konkurz nebude,
výjimečné talenty se zkušenostmi ze soutěžní moderny případně Sarah přijme
po přezkoušení v rámci prvního tréninku, pokud se uvolní místo ve skupině.

Pro děti od roku narození 2011 do 2007 do RII street a pokročilé juniory od
2007 do RIII street k Helče Prchalové letos konkurz nebude vzhledem
k naplněnosti kroužků. Případní zájemci se zkušenostmi z jiných soutěžních
streetových skupin mohou případně kontaktovat vedoucí TS Alenu
Navrátilovou, která dohodne v případě uvolnění místa individuální přezkoušení
s vedoucí streetu.

Pro děti od roku narození 2011 do 2007 do RII disko letos konkurz nebude. Po
dohodě s Monikou do skupiny mohou v případně zájmu být přijaty pouze
některé děti, které tančily na soustředění v týmu soutěžního diska a to pouze
do naplnění počtu povoleného pro formaci soutěžními řády. Případné
přezkoušení, pokud bude více zájemců, proběhne v rámci 1. tréninku.

Pro juniorky od roku narození 2007 do 2003 do RIII disko konkurz nebude,
vstup je volný pro zájemce o soutěžní tanec. Kroužek bude otevřen při naplnění
minimálně 10 dětí.
Do týmů mládeže a dospělých Modern Dance RIV A a RIV B pro naplněnost
kroužků nebude konkurz a do RIV B mohou postoupit jen členky RIII, které
věkově dospěly do této kategorie.
Do streetové elitní skupiny mládeže a dospělých REC bude zveřejněn datum
konkurzu …. Předběžně je dohodnut s Davidem Procházkou na začátek října.

