
OBOWIĄZKOWE PRÓBY GENERALNE 
-PRZYSZŁY WTOREK TJ 14.02.2023 NA TRENINGACH

KAŻDEJ GRUPY – BARDZO PROSZĘ MOŻLIWIE O
UCZESANIE + UBIÓR jak na występ

Pełny program zawodów ze względu na bardzo dużą ilość zawodników z
podziałem na bloki startowe (należy być 30 -40 min przed blokiem w

którym dziecko startuje) ukarze się pod koniec tego tygodnia –
www.ladyacademy.szkola.pro

Ponieważ p. Ania na miejscu zawsze zapowiada kolejność przez mikrofon,
w razie pytań przy każdym zespole podajemy nr kontaktowy do jednej z

mam aby lepiej było się Państwu w razie czego kontaktować :) 

Po przybyciu na miejsce każdy szuka swojej szatni, po czym wspólnie z
innymi rodzicami przygotowujemy się w szatni do występu (tak samo

czeszemy+make up), starsze zawodniki pomogą zrobić rozgrzewkę i próbę
( dlatego tak ważne jest by mieć większą ilość czasu). Podczas całego

wydarzenia za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic. 

Wszystkie grupy rekwizyty oraz ubiór jak ustalone wcześniej na
stronie (plik pdf wg kórego państwo zamawiali – pamiętamy o

cyrkoniach na strój + uczesania i makijaże):

Rainbows- koki z wypełniaczem+ srebrny brokat na włosy + przykleić
na kremie nivea z zewn strony oczu , lakier do włosów, pamiętamy że

obręcze są srebrno niebieskie, szminki czerwone, dla chętnych
makijaż na oczy, tusz do rzęs (698 713 598 mama Amelki Ł)

Kiki Elite-koki z wypełniaczem+ niebieski brokat także przy oczach
na kremie nivea , lakier do włosów, pamiętamy że czapeczki są
przypięte wsuwkami by nie spadły, szminki żywy róż-neon, dla

chętnych makijaż na oczy-cień, tusz do rzęs (Mama Wiki Sz. 792 870
726)

Diamonds- czerwona szminka, warkocz (możliwie wysoki) z wplecioną
czerwoną wstążką, do maski sugerujemy przypiąć gumkę by lepiej

przylegała zamiast sznurka, maskę można dopiąć wsuwkami,

http://www.ladyacademy.szkola.pro/


czerwony brokat do włosów przylakierowanych (Mama Werci Sz.607
916 382)

MiniLadies- dwa koczki-ślimaczki po bokach przylakierowane+
srebrny brokat, różowa szminka -mocna-neon, srebrny brokat na

kremie nivea przy oczach (Mama Tosi791 986 800)

Brilliant- przylakierowane proste kucyki wysokie, jazzówki, szminka
mocny róż, oko na ciemno, rzęsy (rodzice mają grupe na messenger)

Amethyst- rzęsy, koki z wypełniaczem, ciemny cień do powiek +
brokat różowy, brokat różowy na włosy przylakierowany (dziewczynki

mają grupę na messenger)

Crystalls-rzęsy, koki z wypełniaczem, oko ciemne z brokatem, szminka
czerwona (dziewczynki mają grupę na messenger)

Shine- koki z wypełniaczem, oko ciemne z brokatem, szminka
czerwona , rzęsy(dziewczynki mają grupę na messenger)


