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PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet/ Faculty of Science Inst. of Sport Science and P. E. 
 H-7624 Pécs Ifjúság útja 6. T.: +3672501519 Email: tancprojekt@pte.hu  

TÁNC HATÁROK NÉLKÜL - DANCE  WITHOUT BORDERS  
Nemzetközi  táncverseny  - International  Dance  Competition 
A verseny védnökei/Patronage 
 Prof. Dr. Gábriel Róbert dékán/dean of the Faculty  
 Prof. Dr. Wilhelm Márta intézetigazgató/head of the Institute 
Szervező bizottság/Organizing Committee 
 Bánkyné Perjés Beatrix versenyigazgató/director 
  (+3630/7011268) 
 Kordé Emese versenybíróság elnöke/head of the comp. court   
  (+3670/2827777) 
 Dr. Bánhidi Miklós nemzetközi koordinátor/internat. coordinator  
  (+3670/8849008) 

Időpont Date

2018. április 21. 10.00 óra April 21 2018 10 o’clock am

Helyszín Location

PTE TTK Vargha Damján konferenciaterem (Pécs 
Ifjúság útja 6.) 
Színpad: 7x8m (belmagasság 5 m) 
Bemelegítési lehetőség szomszédos táncteremben

UP Faculty of Science Vargha Damjan Conference 
Room (Pécs Ifjúság street 6.) 
Stage: 7x8m (hight 5 m) 
Warm up opportunities in the neighboring gym

Résztvevők Participants

4-8 fős csoportok   
18 év felett 
(18 év alatti résztvevő nem lehet 2-nél több) 
Egy csoport max. 3 számmal indulhat

4-8 persons group  
Dancers should be over 18 years old 
(2 persons can be under 18) 
One group can perform max. 3 productions

Táncstílusok Dance Styles

hip-hop, showtánc, musical/revü, disco, 
látványtánc, funky, street dance, latin táncok, 
modern balett, akrobatikus tánc, stb. 
Előadás ideje: 2-5 perc (zeneleadás helyszínen 
pendrive-on)

hip-hop, show dance, musical, disco, funky, street 
dance, latin, modern ballet, acrobatic dance etc. 
Duration of the performance 2-5 minutes (music 
should be provided on flash disk at the registration 
desk)

Jelentkezés, regisztráció határideje Deadline for Registration

2018. április 15. emailen: tancprojekt@pte.hu 
Jelige: Tánc határok nélkül

April 15 2018 via email:  tancprojekt@pte.hu 
Keyword: Dance Without Borders

A verseny kezdete Start of the Competition
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Támogatók/Supporters 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, University of Pécs, Faculty of Science 
Táncoló Egyetem, Magyar Sporttudományi Társaság, Hungarian Sport Science Federation 
United Games Magyarországi  Egyesülete, United Games Hungarian Association 
Hangzhou/China  Város  Önkormányzata, Hangzhou Municipality 

Regisztrációhoz kérjük másolja be az alábbi adatokat az email-be: 

Tánccsoport neve 
Tánccsoport tagjainak száma  
Táncbemutató (-k) címe, stílusa   
A kapcsolattartó személy neve  
A kapcsolattartó elérhetősége, email, telefon 
Szállásajánlatot igénylünk:   igen/nem 
Számlázási adatok 

For the registration the following information must be sent via email: 

The name of the dance group 
Number of dance group members 
The name and the style of the performance (-s) 
The name of contact person 
Contact person’s email, phone number 
Accommodation offers needed:    yes/no 
Billing information

10:00 (érkezés, jelentkezés 8 órától a verseny 
helyszínén)

10 am (arrival from 8 am at the registration 
desk)

Jelentkezési díj Registration Fee

3.000 Ft/személy (csoportonként max. 20.000 Ft)  
A jelentkezési díjat az alábbi bankszámlaszámra 
kell a verseny kezdetéig átutalni az alábbi 
bankszámlaszámra, amelynek igazolását a verseny 
helyszínén kell bemutatni. 

Számlatulajdonos: Fekvőtámasz Sporttudományi 
Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, Pécs  
Bank neve: Raiffesienbank 
Szlsz.: 12072552-01366801-00100004

10 euros/person (max. 70 euros per group) 
The registration fee must be transferred until the 
start of the competition to the following bank 
account and the receipt should be given at the 
registration desk. 

Account holder: „Fekvőtámasz” Sport Science 
Talent Management Foundation, Pécs:  
Name of the bank: Raiffeisen Bank  
Swift code:UBRTHUHB 
IBAN Nr: HU071207 2552-0136 6801-0010 0004

Dijazás Award

Értékes díjak 1-3. helyezés 
Fődíj: részvételi jogosultság az októberben 
Kínában rendezett nemzetközi kulturális 
fesztiválon (fellépési lehetőség, teljes ellátás, 
kivétel repülőjegy).  

Valuable awards for the best 1-3 places 
Special award: participation at the Citizen’s 
Festival in Hangzhou, China (October 2018) 
(including performance opportunities, free lodging, 
excursions, except the international airfare).

Logisztika Logistics

Helyben étkezési, italvásárlási lehetőség adott 
Szállás igény esetén foglalható.

There are dining and drinking opportunities 
available. Accommodation can be booked.


