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A FŐNIX Rock an
nd Roll Spo
orttánc Egyyesület 201
12 februárjá
ában alakuult. Egyesületünk a
ban az akroobatikus rock and rolll terjesztéssét tűzte kii céljául,
mozgás, a tánc éss első sorb
kiemelt szerepet adva az uttánpótlás nnevelésénekk. Fontosna
ak tartjuk a sport érttékeinek
hangsúllyozását a gyermekekk körében, a szabadidő hasznoss eltöltésétt akár hob
bbi, akár
versenyyszerű tánco
olás keretéb
ben.
A Székeesfehérvár székhelyű egyesület három éve
es működé
ése alatt reendkívül dinamikus
fejlődésst mutat, hisszen jelenle
eg már többb mint 220 fiatal
f
sporto
ol az egyesüület színeibe
en.
Már három éves kortól foglalkozunnk gyereke
ekkel egésszen a fe lnőtt koro
osztályig.
Büszkékk vagyunk rá, hogy id
dén már 5 5 a Magyaart Táncspo
ort Szakszöövetségnél kiváltott
versenyyengedéllyeel rendelkező táncosuunk van, akik
a
mind képviselik egyesületünket a
területi,, országos és
é nemzetkö
özi megmérrettetéseken egyaránt..

Az eredményes versenyzés
v
mellett iggyekszünk minél töb
bb fellépésssel népsze
erűsíteni
sportágunkat, szzínvonalas produkcióókkal szín
nesíteni különbözőv
k
városi és vidéki
rendezvvényeket, bálokat, családi napokatt stb.

Emellett a TLI ALLBA Fehérvvár és a V
Videoton FC
C szurkoló táncosaikéént is sokszor volt
dítani a több
b ezer fős köözönséget.
lehetőséégünk buzd
A fellép
péseken túl saját szerve
ezésű progrramjaink is vannak: félévzáró, évzzáró gálamű
űsoraink,
nyári tááboraink éss idén már negyedik aalkalommal rendeztük meg a FŐ NIX Fehérvvár Kupa
Nyugat‐‐Magyarorsszági Akrobatikus Rockk and Roll Táncversen
nyt is, aho l közel 500
0 táncos
mérte ö
össze tudását a ranglissta pontokéért. Ezeken a területi versenyeken
v
n Dunántúl jelentős
klubjai képviselik magukat: Mosonmaggyaróvár, Sopron, Szo
ombathely, Celldömölkk, Pápa,
Veszpréém, Balaton
nfüred, Ajka, Pécs.

as, eredméényes mun
nka rengete
eg kiadásssal is jár mind
m
az
Természetesen a színvonala
egyesüllet, mind a versenyzőkk szülei szám
mára. Ehhez szeretnén
nk segítségeet kérni!
Mivel az egyesülett saját ingattlannal nem
m rendelkezik, így a 20
013 szeptem
mbere óta működő
FŐNIX Táncközpo
ont (8000 Székesfeh
hérvár, Pozzsonyi utcca 99/c) bbérleménykként áll
rendelkkezésünkre.. A remek adottságokk al rendelkező helyszín tükrös táncctermével, kulturált
öltözőivvel, családiaas váróterm
mével 340 m 2 alapterü
ületen teszi lehetővé aaz intenzív szakmai
fejlődésst. A havi béérlés előnye
e, hogy héttfőtől vasárnapig, a versenyekhezz és a fellép
pésekhez
igazítva korlátlanu
ul használják a táncosook az edzőteremet. A bérleti díjj és a Tánccközpont
fenntarttása nagy kiadást jelen
nt a fiatal eggyesület száámára.

Ezen kkívül már a megalakulástól keezdve gon
ndosan figy
yelünk a megfelelő arculat
kialakítására is, me
ely igényes marketing anyagainkon köszön vissza.
v

A verseenyzők szám
mára is sokk a kiadás,,
hiszen a hivattalos verssenyzéshezz
minden
n
évvben
érvényess
versenyyengedélyt
kell
kiváltani,,
érvényees versenykkönyvvel, sportorvosi
s
i
igazolásssal
kell
rendelkkeznie
a
táncoso
oknak. Fo
ontos a színpadii
megjeleenés is, íggy ötletes, látványoss
versenyyruházat, illetve
i
verrseny cipő
ő
vásárlássa is terhelii a szülőkett.

Célunk, hogy továb
bbra is ered
dményes éss folyamato
osan fejlődő
ő egyesülettként szerve
es részei
lehessünk Fejér meegyének!
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