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KRAJŠI POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA
SREDNJE ŠOLE se za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival prijavijo pri Plesni zvezi
Slovenije. Na prijavljeni srednji šoli se organizira 2 urni brezplačni (predstavitveni) plesni tečaj
raznih plesnih zvrsti (posamezni plesi in plesi v paru). Brezplačni predstavitveni tečaj organizira
srednja šola s svojimi šolskimi športnimi pedagogi samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci, ki sodelujejo pri projektu Šolski plesni festival (plesni učitelji iz plesnih klubov in
plesnih šol). Po izvedenem brezplačnem (predstavitvenem) plesnem tečaju se organizira nekaj
urni plesni tečaj, na katerem zainteresirani dijaki vadijo in utrjujejo plese s predpisanimi
koreografijami Šolskega plesnega festivala.
Priporočamo, da so izvajalci strokovnega dela festivala (poučevanja plesa) šolski športni
pedagogi na SŠ oziroma strokovni kader, evidentiran pri Plesni zvezi Slovenije in pri Združenju
plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
Kasneje se na šoli organizira "Šolski plesni festival", ki je mišljen kot enkratna družabna
prireditev za vse dijake šole. Sestavni del prireditve so plesni nastopi, na katerih dijaki pokažejo
svoje plesno znanje s projektom ŠPF predpisanih koreografij, ločeno v treh plesnih zvrsteh: hiphop, pop in latino ter v plesih v paru: standardni plesi (valček, fokstrot, tango) in
latinskoameriški plesi (samba, ča ča ča, rokenrol), predstavi pa se tudi šolska plesna
produkcija. Po 6 finalistov (posamično in ekipno) in poljubno število plesnih parov ter ena
šolska plesna produkcija se uvrstijo na višji področni nivo Šolskega plesnega festivala. Vse
prireditve Šolskega plesnega festivala višjih nivojev (področnih in državnega), se organizirajo na
srednjih šolah ali drugih prireditvenih prostorih, za katere se dogovorijo sodelujoče SŠ in zunanji
izvajalci projekta ŠPF na SŠ, vse v sodelovanju in koordiniranjem s strani Plesne zveze Slovenije.
Ob koncu plesnih nastopov ŠPF se lahko v sklopu prireditve organizira šolski ples, katerega
sestavni del so tudi plesni nastopi dijakov, ki se že ukvarjajo s tekmovalnim plesom in so dijaki
SŠ, ali nastopi drugih plesnih skupin, parov in posameznikov. Šolski ples je družabna prireditev
namenjena vsem dijakom šole in predvsem druženju.
Vse prireditve na šolskem nivoju (šolski festivali) se izvedejo praviloma do konca februarja
2022, državni zaključni festival je predviden v petek, 06. maja 2022. (Opomba: datumi so
okvirni, pridržujemo si pravico do sprememb datumov izvedb festivala.)
Pravilo: V projektu Šolskega plesnega festivala ne smejo nastopati dijaki in dijakinje, ki so
registrirani pri kateri izmed tekmovalnih sekcij Plesne zveze Slovenije (standardni in
latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, moderni tekmovalni plesi). Novost: v letošnjem
šolskem letu bo v šolskih plesnih produkcijah dovoljeno nastopiti tudi dijakom in dijakinjam, ki
so registrirani pri PZS s pravilom, da število registriranih v produkciji ne sme preseči polovice
članov skupine.
Vabimo vas, da spremljate spletno stran Šolskega plesnega festivala na http://www.plesna–
zveza.si/, kjer so objavljeni dokumenti, obrazci, razpisi in ostale informacije projekta ŠPF.
Prijavnico za sodelovanje v projektu nam lahko pošljete po pošti na naslov Plesna zveza
Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti spf@plesna-zveza.si. Za
vsa morebitna dodatna pojasnila pokličite koordinatorko ŠPF na št. 041/ 66 70 88 ali v pisarno
PZS na št. 01/430 22 84.
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