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Benvolgudes famílies,
Les dates de les VI Jornades de Hip-Hop de La Selva seran les següents:
· 1a JORNADA: Diumenge 10 de Març del 2019. Lloret de Mar. Pavelló Municipal.
· 2a JORNADA: Diumenge 24 de Març del 2019. Santa Coloma de Farners. Pavelló Els Saioners.
· 3a JORNADA: Diumenge 7 d’Abril del 2019. Blanes. Ciutat Esportiva.
Recordeu que les jornades de Hip-Hop es realitzaran en dues parts per afavorir el desenvolupament d’aquestes
(1a part: Babies, Prebenjamí, Benjamí, Aleví i parelles; 2a part: Infantil, Cadet, Juvenil, Absoluta i Premium):
CATEGORIES
Babies [exhibició]
Prebenjamí [exhibició]
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Absoluta
Premium
Parelles

EDATS (MAJORIA DEL GRUP)
2013/2014
2011/2012
2009/20010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2000/2001/2002
1999 i anteriors
Sèniors
A partir de Benjamí

GRUPS DE HIP-HOP DEL CENTRE

Horaris Jornades:
1a JORNADA: Diumenge 10 de Març del 2019. Lloret de Mar. Pavelló Municipal.
●
9:00 – 9:45: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, parelles i
accés del públic.
●
10:00 – 12:30: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les categories
babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat caldrà que abandonin la pista. Les
famílies els han de recollir per la zona de rebuda i recollida de ballarins.
●
12:30 – 13:00: Mitja part i canvi de categories.
●
12:00 – 12:45: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil, absoluta i premium i
accés del públic.
●
13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i entrega
de premis
2a JORNADA: Diumenge 24 de Març del 2019. Santa Coloma de Farners. Pavelló Els Saioners
●
9:00 – 9:45: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, parelles i
accés del públic.
●
10:00 – 12:30: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les categories
babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat caldrà que abandonin la pista. Les
famílies els han de recollir per la zona de rebuda i recollida de ballarins.

●

12:30 – 13:00: Mitja part i canvi de categories.
12:00 – 12:45: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil, absoluta i premium i
accés del públic.
13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i entrega
de premis

3a JORNADA: Diumenge 7 d’Abril del 2019. Blanes. Ciutat Esportiva.
●
9:00 – 9:45: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, parelles i
accés del públic.
●
10:00 – 12:30: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les categories
babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat caldrà que abandonin la pista. Les
famílies els han de recollir per la zona de rebuda i recollida de ballarins.
●
12:30 – 13:00: Mitja part i canvi de categories.
●
12:00 – 12:45: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil, absoluta i premium i
accés del públic.
●
13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i entrega
de premis.
A tenir en compte:
Hi haurà una porta d’entrada pels ballarins i una altra porta d’entrada pel públic.
Es prega als responsables de cada grup que es dirigeixin a l’entrada dels ballarins un cop estiguin reunits
tots els membres del grup per tal d’accedir al recinte tots junts.
Farem entrega als responsables de les polseres acreditatives per a poder accedir al recinte.
El cost de la participació del públic és de 3€ per persona. Aquesta participació servirà per accedir al recinte
i participar en el sorteig d’una panera que es farà a cada jornada. Pels menors de 10 anys serà gratuïta.
AQUESTA APORTACIÓ DEL PÚBLIC ENS PERMET OFERIR LA GRATUÏTAT DELS BALLARINS A THE JUNGLE!!
Els participants hauran d’arribar vestits i pentinats. És necessari posar el nom a totes les peces de roba i
complements.
Durant la mitja part es procedirà al canvi de categories, per tant, els pares seran els responsables de venir
a recollir als seus fills per la porta d’entrada i sortida de ballarins. A partir d’aquest moment l’organització
ja no serà responsable d’aquests.
No està permès portar joies ni complements que no siguin necessaris per a la coreografia.
L’organització no es fa responsable de la pèrdua de cap objecte de valor (mòbils, diners, joies, etc).
Les categories babies, prebejamí i premium participen en mode d’exhibició.
Cada participant rebrà una ampolla d’aigua després de ballar.
No està permès ni maquillar-se ni pentinar-se a la pista. S’haurà de portar fet de casa o en cas necessari
s’haurà d’utilitzar el vestuari adjudicat per a cada escola.
No està permès donar menjar als ballarins que estan a la pista. La normativa dels pavellons prohibeix
menjar a la pista.
A totes les jornades hi haurà servei de bar.
Pel bon funcionament de les jornades preguem MÀXIMA PUNTUALITAT a tots els participants, així com un
comportament adequat per part de tots els assistents, respectant les normes de funcionament.
Us recordem que tots els membres de l’organització portaran una samarreta distintiva per facilitar qualsevol
consulta

