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Vážené dámy a páni, vážení prihlásení účastníci na slávnostný večer k 25. výročiu TŠK M+M 

Bratislava, dovoľujeme si Vám oznámiť inštrukcie k slávnostnému večeru. 

 

Dňa 27.05.2017 sa budeme schádzať medzi 16:30 - 17:45 hodinou v hoteli Bratislava. 

Následne sa začne program, ktorého scenár je v prílohe tohto informačného listu.  

Slávnostný večer – začiatok : 18:00 hod. 

Dress code: spoločenské oblečenie. 

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu za stravovanie 

a občerstvenie počas večera: 

Účastníci uhrádzajú 20.- € / osoba, deti do 10 rokov neplatia žiadny poplatok. 

Úhradu prosím zrealizujte do 10.05.2017 na číslo účtu: 

IBAN: SK1775000000004008034502 

Číslo účtu: 4008034502/7500 

Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 

Pri platbe prosím uveďte do poznámky meno, za koho uhrádzate poplatok a počet osôb, z dôvodu 

identifikácie platby. 

Zároveň Vás prosíme o dodržanie dátumu úhrady! 

 

Pre informáciu uvádzame, že rezervácia kongresovej sály v hoteli je do 24.00 hodiny. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

Milan Špánik 

predseda TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

Scenár slávnostného večera  pri príležitosti 25. výročia založenia klubu TŠK M+M Bratislava: 

 

1. - Privítanie pri vchode do sály, prípitok 

2. - Spomienková fotografia vo fotokútiku pri vstupe do sály  

3. - Uvedenie čestných hostí na určené miesto na sedenie, ostatní hostia voľný výber sedenia 

4. - Slávnostný úvod, privítanie čestných hostí a účastníkov – predseda M. Špánik 

5. - 1. časť premietania – prezentácia klubu počas 25. rokov jeho pôsobenia 

6. - Ukážky tancov krúžku detí v prípravke 

7. - 2. časť premietania – prezentácia klubu počas 25. rokov jeho pôsobenia 

8. - Ukážky aktívnych tanečných párov v ŠTT 

9. - 3. časť premietania - prezentácia klubu počas 25. rokov jeho pôsobenia 

10. - Ukážky tanečných párov v LAT 

11. - Ocenenie funkcionárov, trénerov tanečných párov, priateľov a podporovateľov klubu 

12. - Príhovory (hostia, zväz a pod.) 

13. - Premietanie formácie, choreografií 

14. - Vystúpenie súťažnej choreografie Juniorov na MSR 2017 (tréner a choreograf M. Špánik, ml.) 

15. - Uvedenie do Siene slávy 

16. - Večera  

17. - Voľná zábava 
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