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Tisztelt Rendezők! 
Többéves tapasztalatunkkal és felkészült csapatunkkal, eszközeinkkel segíteni kívánjuk rendezvényei sikerét. 

A táncversenyek megszervezése óriási és aprólékos feladat..  

Egyesületünkben kialakítottunk egy csapatot, akik végzik a feladatokat felelősséggel mindig ugyanaz s, mindig ugyanazt. A csapat 

tagjainak csak saját feladatukra kell koncentrálniuk, így nem veszünk el a részletekben, félszavakból is értjük egymást. 

Ezt a csapatmunkát (vagy egy részét) szeretnénk felajánlani Önöknek, hogy mint Rendező a verseny magasabb szintű feladataira 

koncentrálhasson (szponzoráció, PR-feladatok, helyszínberendezés, …..) a többi munkát hagyja ránk. 

 

Továbbfejlesztett Online Nevező Program (Most Ingyenes) 

Negyedik éve folyamatosan fejlesztjük és teszteltjük, saját versenyeink nevezését csak ezen keresztül intéztük. 

A webes felületen elhelyezheti, és kiküldheti emlékeztetőként versenykiírását, forgatókönyvét a rendező. Testre szabhatja a 

kategóriákat, korcsoportokat és stílusokat a saját versenykiírása szerint. Beállíthatja a verseny nevezési határidejét, mely után .csv 

formátumban (EXCEL) letöltheti a rajtlistát. 

Ez a program elvégzi Ön helyett az adminisztrációt a nevezésekkel kapcsolatban, nincs tovább gépelés, levelezés, faxolás, telefonálás 

– csak egységes struktúra. Nincs többé téves nevezés, mivel az Egyesületek oktatói végzik a nevezést. Jelenleg több mint 180 

regisztrált táncklub, és több mint 1200 regisztrált versenyző használja nevezésre. Ez a felület a legalkalmasabb a versenyzők 
tájékoztatására, hisz itt minden versenyző láthatja a soron következő versenyek kiírását. Az Online Nevező Program akár egy egész 

évados verseny sorozat feltöltését és nevezését teszi lehetővé. Az Ön versenyeinek eredményeit feltöltheti és így azonnal kész saját 

„Ranglistája” 

Használja Ön is „Regisztrált felhasználóként” !!! 

Önnek az alábbiakat kell tennie: 

- Megrendelni és kifizetni az éves licenszet (Civil Szervezetek és magánszemélyek részére-Most Ingyenes) 

- Honlapjában elhelyezni aktív linkünket (Nem kötelező) 

- Feltölteni az adott versenyinformációkat 

- Indulhat a Verseny 

Mi elkészítjük rendszerünkben az Ön oldalát és Felhasználói Felületét (ezt a linket megküldjük) 

 

Számlálóbírók (Igény szerint 1-2 fő): 

Tánciskolás versenyeken: papír alapú számlálás díja 30.000 Ft/ 6 óra (utána: 3.000/óra) Számlálói program és eszközhasználat díja: 0 

Ft 

PDA-s számlálás díja 45.000 Ft/ 6 óra (utána: 5.000/óra) Számlálói program és eszközhasználat díja: 0 Ft 

 

Pontozóbírói tevékenység: 20.000 Ft/ 6 óra (utána: 3.000/óra) 

 

Hangtechnika bérlés: 

Táncversenyekhez megfelelő zenei repertoárral rendelkezünk. Technikusunk gyorsan és szakavatottan telepíti a technikát. Aktív és 

passzív hangfalakat, keverőpultot, laptopot és megbízható zsinóros vagy rádiós mikrofonokat használunk. Választhat kézi vagy 

microportos konferanszié mikrofonokat. 

Díja: 35.000 Ft/ rendezvény (6 munkaóra, utána minden megkezdett óra 3.000 .Ft) személyzettel. 

 

Fénytechnika: Forgó tükörgömb, pásztázók, mintaprojektor,RGB Led lámpák, füstgép, fényorgona és lézer fény színesítheti a 

Táncverseny utáni Karaoke Parti-t. 

Díja: 15.000 Ft/rendezvény (csak hangosítással együtt kérhető) 

 

Nevezés (Igény szerint 1-2 fő): A feladatban jártas precíz és gyors munkát végző kollégáink, készséggel segítenek megoldani a 

helyszíni regisztráció egész napos manuális feladatát, segítve a döntnökök munkáját is. 

Díja: 10.000 Ft/fő (6 munkaóra, utána minden megkezdett óra 3.000 .Ft) 

 

Csak egy útiköltséget kérünk az összes szolgáltatás esetén is! 

Spórolj Velünk ! 
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