VOORWAARDEN
Hieronder het reglement en de algemene voorwaarden voor de wedstrijd ‘Show Your Move’.
Datum: Zaterdag 12 juni 2021
Contact: Melissa Mendel | Mail: melissadans@hotmail.com | Info: www.melissamendel.nl
Locatie: Zwembad/Sporthal de Waterwyck | Gagelsweg 25 | 8331 CM | Steenwijk
ALGEMEEN/PRAKTISCHE ZAKEN:
- Inschrijving teams kan tot maximaal 30 april 2021. Vol = Vol. Inschrijvingen en/of wijzigingen
doorgeven kan uiterlijk tot 12 mei 2021. Na deze datum wijzigingen doorgeven voor de
desbetreffende wedstrijd kost €10,- per wijziging. Houd deze datum goed in de gaten. Het niet tijdig
doorgeven van wijzigingen leidt in geen geval tot restitutie van het deelnemersgeld.
- Het uitschrijven/terugtrekken van teams leidt in geen geval tot restitutie van het deelnemersgeld.
- Om zeker te zijn van deelname, dien je de teams spoedig in te schrijven en van te voren het
deelname geld over te maken. Inschrijven kan vanaf 1 november’20 t/m 30 april’21.
- Inschrijven gaat via het officiële inschrijfformulier. Bijgaand in de mail mee geleverd.
- Inschrijvingen worden in behandeling genomen, mits volledig ingevuld en op volgorde van
binnenkomst. Wanneer de inschrijving vol is, kom je op de reserve lijst. Het inschrijfformulier stuur je
volledig ingevuld naar melissadans@hotmail.com.
- Mocht er in bepaalde categorieën te weinig deelnemende teams zijn, dan kan het zijn dat
categorieën worden samengevoegd.
- Inschrijving bedraagt €5,- per danser per dans. Een danser die in meerdere teams of een solo of
nog een duo danst zal dus ook meerdere deelnemerskosten moeten betalen. Dit bedraagt €2,50
extra per dans. De coach heeft gratis toegang.
-De coach dient het totaal bedrag van zijn dansers over te maken o.v.v. naam dansschool/coach
/team naar NL98 ABNA 0822 963868 t.n.v. M Mendel Dans
-De teams worden door de coach in de juiste categorieën (leeftijd en niveau) ingedeeld. (zie
reglement categorie indeling). Wanneer hier over twijfel bestaat kan er worden overlegd met de
organisatie.
- Bij de inschrijving dient de muziek gemaild te worden (dit mag zowel via WeTransfer als email) naar
melissadans@hotmail.com met daarin de beschrijving naam van het team en de categorie
(leeftijd+niveau).
- Wanneer de inschrijving volledig voldaan is (dit betekent het te hebben ontvangen van :
inschrijfformulier/muziek/betaling) ontvangt de coach de entree bandjes via de post. De polsbandjes
moeten van te voren uitgedeeld worden aan de deelnemers.

VOORBEREIDING CHOREOGRAFIE:
- De lengte van een dans/muziekmix is minimaal 1.50 minuten en maximaal 2.30 minuten. (is je mix
korter of langer dan krijg je puntenaftrek).
- De vloer oppervlakte is minimaal 12 meter breed en 12 meter diep.
- Attributen zijn toegestaan mits de veiligheid gewaarborgd wordt en het de choreografie versterkt.
De attributen dienen door het team na afloop van de choreografie zelf te worden opgeruimd. Het
gebruik maken van (brand) gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.
- Muziek en/of bewegingen met agressie/ scheldwoorden/ seksuele insinuaties/ discriminerende
teksten zijn niet toegestaan.
- Een team dient er verzorgd uit te zien en de kleding dient veilig en geschikt te zijn voor de dans die
men laat zien. Heeft een kleding wissel een rol in de dans is het toegestaan, maar ook nu dient
veiligheid goed gewaarborgd te blijven.
- Lifts en stunts zijn toegestaan mits deze veilig worden uitgevoerd.
- De teams worden beoordeeld op choreografie, presentatie, muzikaliteit en samenwerking.
- Dit alles geldt voor Teams maar ook voor Solo’s en Duo’s.
- Voor specifieke beoordelingspunten en aftrekposten lees bestand ‘jurering’.

AANDACHTS PUNTEN OP DE DAG ZELF:
- Een team dient uiterlijk een kwartier voor aanvang van de categorie aanwezig te zijn.
- De coaches hebben het programma ontvangen via de mail en aan de hand daarvan zorgen zij zelf
dat hun team op tijd klaar staat.
- Na aankondiging dient het team zich zo snel mogelijk in start positie te brengen. Ook bij het
verlaten van de wedstrijdoppervlakte geldt: het team dient zo spoedig mogelijk de vloer te verlaten.
- Zorg dat je reserve usb (met mp3-bestanden) bij je hebt (verantwoordelijkheid van de juiste
kwaliteit van de muziek ligt bij de coaches).
- Publiek betaald contant bij de ingang €5,- per persoon (kinderen t/m 4 jaar mogen gratis naar
binnen). Gelieve gepast betalen, pinnen is niet mogelijk.
- Zorg ervoor dat je dansers thuis omkleden en laat sieraden en waardevolle spullen thuis.
- De uitslag is onherroepelijk met uitzondering van reken fouten.
- Deelname is op eigen risico.
- Alles wat er in de zaal, kleedkamers, op het podium en buiten de sportzaal gebeurt, is op eigen
risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d.(in welke vorm dan ook) tijdens de
gehele wedstrijd.
- Iedere dansschool/vereniging die deelneemt aan de wedstrijd ‘Show Your Move’ en bezoekers
verlenen automatisch toestemming aan de organisatie om beeldmateriaal t.b.v. de danswedstrijd te
mogen gebruiken.
- Het spreekt voor zich dat deelnemers met respect voor elkaar en anderen deelnemen aan de
wedstrijd.
In gevallen waarin deze voorwaarden geen uitkomst bieden, beslist de organisatie van de wedstrijd
‘Show Your Move’.

EXTRA MAATREGELEN OMTRENT COVID-19:
In deze bijzondere tijd zijn we gebonden aan de regels die het RIVM ons oplegt.
We zullen de persconferenties nauwkeurig in de gaten houden zodat we de maatregelen voor
12 juni ’21 kunnen hanteren. Dit laten wij jullie ruim op tijd weten via social media.

