
 

 

Zdravím vás, 

 

Týden nás dělí od krajského kola a tak si dovolím vás nyní trochu více zásobovat informacemi. Úvodem bych 

rád poděkoval za vaši hojnou účast a to opravdu velmi hojnou. 

 

Celkem se do soutěže přihlásilo 28 skupin, které si připravili 120 choreografií. 

 

Nejen, že jde o rekordní počet formací v rámci krajského kola, ale díky počtu 1900 tanečníků, také o rekord 

počtu účastníků. Tím vzniknou i určité komplikace s kapacitou, které Bobycentrum nabízí. Během pondělí 

připravíme rozpis šaten, který od nás obdržíte nejpozději do středy.  

 

LOGO TANEČNÍ SKUPINY 
 

Se soutěží vás požádáme ještě o součinnost, kdy budeme potřebovat zaslat logo skupiny. Toto logo se objeví 

na prezentaci velkoplošných projekcí společně s názvem skupiny a soutěžní choreografie. Půjde poměrně o 

významnou a viditelnou propagaci před zahájením soutěžního vystoupení.  

 

V tuto chvíli mám k dispozici loga těchto skupin: 

 

 

 

 

 

Prosím uvedené skupiny o kontrolu, zda-li máme správné aktuální logo. 

Pokud mi logo u ostatních skupin chybí, pak prosím o jeho zaslání do středy 16.3. a to ideálně v dobré kvalitě 

v křivkách. 

 

V případě, že vaše skupina logo nemá nebo nepoužívá, pak se nic neděje a prezentace proběhne bez tohoto 

loga.  

 

 

 



 

HARMONOGRAM 
 

Středeční harmonogram, který jsme vám posílali určitě dozná značných změn. To především s ohledem na 

skutečně dohlášené formace. Přesto všechno bychom rádi dodrželi časy jednotlivých bloků. To docílíme 

především dobrou organizací slavnostního předávání cen, které v rámci regionálních kol vždy trvá velmi 

dlouho. Za nás, jako organizátora se budeme snažit mít k dispozici takový počet osob, které vás budou 

oceňovat a od vás zase na oplátku prosíme, aby jste se s vašimi tanečníky vždy včas a rychle dostavili pro 

ceny. 

 

VSTUPENKY 
 

Jak jsme Vás informovali v minulé zprávě, tak je možné si zakoupit v předprodeji zlevněné vstupenky na 

soutěž a to až o 50 Kč méně. Podmínkou je zakoupení minimálního počtu 10 kusů a to nejpozději do středy 

16..3. Jinak vstupenky budou k dispozici na pokladně v den konání soutěže. 

 

STARTOVNÉ 
 

V průběhu pátečního a sobotního dne vás bude kontaktovat paní Martina Pantůčková. Ta s vámi bude 

zabezpečovat platby startovného. V čtvrtek je prezence na soutěž a po tomto datu již budou stavy finální. 

Abychom vše co nejvíce zrychlili, připravíme pro vás doklad o zaplacení (fakturu) dříve. 

 

Prosím zda-li byste již nyní nevyplnili krátký formulář, který naleznete zde  

 

 

Pro tuto chvíli jsou to zatím všechny informace. Další podrobnosti o šatnách, harmonogramu, průběhu 

soutěže atd. od nás obdržíte ve středu. Přeji všem snadné trénování a těším se s vámi na shledání na soutěži 

v neděli v Brně. 

 

 

Radim a Monika 

http://soutezvbrne.cz/aktualne/formular-pro-vedouci/

