B&U Konkurrence Jylland
Som I nok har bemærket, er konkurrencen for børn og unge ikke en del af programmet for det Jyske
Børnestævne i 2019, men derfor skal de 6-18 årige jo selvfølgelig ikke snydes for dette års B&U
Konkurrence Jylland!
Folkedans Danmarks Konkurrenceudvalg er derfor glade for at kunne informere om at B&U konkurrence
Jylland afholdes i forbindelse med Regionsmesterskaberne i Region Nordjylland.

Søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00 – 16.30 – det vil være muligt at komme
ind på skolen fra klokken 13.00
på Sæbygårdskolen Sæbygårdvej 34, 9300 Sæby
Denne konkurrence er for alle børn og unge dansere i Jylland og på Fyn i alderen 6-18 år.
Hvis de fynske dansere foretrækker at deltage i B&U Konkurrence Sjælland, er de selvfølgelig også velkomne
til dette, mere info her: B&U Konkurrencer

For at få en indikation af hvor mange børn og unge, der ønsker at deltage i B&U Konkurrence Jylland, vil der
være forhåndstilmelding til denne konkurrence, så vi kan få planlagt en god dag.
Skriv en mail til: Kirsten Bjerre, pitkbj@gmail.com
Med følgende information:
Aldersgruppe (6-9 år / 8-12 år / 11-15 år / 14-18 år):
Deltager 1 (damen):
Deltager 2: (herren):
Tilmeldingsfristen er 10. marts 2019
Konkurrencedanse og -koncepter kan findes her: B&U Konkurrencer
Vi glæder os til en god dag!
Med din registrering giver du tilladelse til at vi opbevarer persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til
formålet. Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi videregiver ikke dine
oplysninger til en 3-part, men opbevarer dem sikkert i henhold til gældende persondataforordning. Såfremt du ønsker at
få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer, kan du rette henvendelse til sekretariatet på adressen folkedans@folkedans.dk.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ligeledes på ovennævnte mailadresse.

