INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
16.10.2016 Pražský K.O. battle- 2016
DCS Club, Vinohradská 25, Praha 2

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,
pořadatelem 1. BATTLOVÉ SOUTĚŽE CDO letošní sezóny bylo vybráno B.D.S. Academy Praha.
Soutěž bude probíhat v prostoru DCS Club, Vinohradská 25, Praha 2
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4360768&y=50.0780752&z=17&source=addr&id=9091455
Dovolte nám prosím několik informací k organizaci soutěže:
Jak se k nám dostanete:





Metro A,C zastávka Muzeum a dále zastávka tramvaje č 11 Italská
Metro B Jiřího z Poděbrad tram do zastávky Italská nebo nám. Míru a 3 min. pěšky
Auto, autobus na parkoviště k Sokolu: GPS: 50.0790028N, 14.4423583E

Parkování:
- Osobní automobily zdarma u Sokola Královské Vinohrady, Polská 2400/1a na dolním
i horním parkovišti. jinak v okolí DCS je všude modrá zóna. Parkování je možné na placených zónách v okolí.
- Autobusy mohou tanečníky pouze vyložit, nejlépe u Sokola 2 mon chůze a poté musí odjet na nejbližší
záchytné parkoviště, kde smí autobusy stát.
VSTUPNÉ a STARTOVNÉ, se hradí v předsálí prostoru, kde se soutěž koná.
Po zaplacení startovného mohou jít tanečníci i diváci do klubu. Šatny budou přímo v prostoru klubu.
Každý kolektiv má nárok na jeden volný vstup na každých 15 tanečníků.
Odměněni budou nejen tanečníci, ale i diváci, takže se máte na co těšit
Občerstvení je zajištěno přímo v předsálí klubu, a v klubu.
Dále v restauracích v okolí. Kde je velké množství restaurací a nákupních možností.
Po celou dobu akce je v prostorách DCS Clubu i před ním přísný zákaz kouření a tagování.
Odpadky patří výhradně do košů.
Apelujeme na trenéry, rodiče a všechny účastníky, aby nezapomněli na slušné chování.
Můžete se těšit na super porotu ve složení:
Wahe, Lucaso, Domino, Tess, Káka
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatelku společnosti BDS Academy Praha, paní Danu Klasovou
GSM 604935655, dana.klasova@seznam.cz
Přejeme všem hodně sil a radosti z tance.
Těšíme se na Vás v Praze team BDS Academy

