INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
15.10.2016 Pražské K.O. BDS 2016
Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, Praha 2

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,
pořadatelem 2. ligové soutěže disco a hip hop letošní sezóny bylo vybráno B.D.S. Academy Praha.
Soutěž bude probíhat v prostorách Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, Praha 2
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4423584&y=50.0788031&z=17&source=firm&id=231150&q=T%C4%9Blocvi%C4%8Dn%C
3%A1%20jednota%20Sokol%20Praha%20Kr%C3%A1lovsk%C3%A9%20Vinohrady
Dovolte nám prosím několik informací k organizaci soutěže:
Jak se k nám dostanete:
 Metro A,C zastávka Muzeum a dále zastávka tramvaje č 11 Vinohradská tržnice
 Metro B Jiřího z Poděbrad nebo nám. Míru a 3 min. pěšky
 Auto, autobus: GPS: 50.0790028N, 14.4423583E
Parkování: Osobní automobily zdarma přímo u Sokola na dolním i horním parkovišti
Jinak v okolí haly je všude modrá zóna. Parkování je možné na placených zónách v okolí.
Autobusy mohou tanečníky pouze vyložit a poté musí odjet na nejbližší záchytné parkoviště,
kde smí autobusy stát.
VSTUPNÉ a STARTOVNÉ, se hradí v prvním patře haly v předsálí prostoru, kde se soutěž koná.
Po zaplacení startovného a prokázání se identifikačními páskami Vás budete moci jít do šaten.
Šatny jsou umístěny v prostorách BDS v přízemí budovy, nebo v Dorostovém sále vedle haly, kde se soutěž koná.
Každý kolektiv má nárok na jeden volný vstup na každých 15 tanečníků.
Vstup na soutěž je možný hlavním vchodem Sokola do 1. patra.
Odměněni budou nejen tanečníci, ale i diváci, takže se máte na co těšit
Všichni tanečníci katogorií BASIC SCHOOL mohou mít KARENEVALOVÉ KOSTÝMY tančit mohou v jakékoli masce a
mohou být i nalíčeni. BDS pro Vás připravilo soutěž o nejlepší masku
A jako bonus bude na soutěži paní, která Vás může nalíčit, namalovat, potetovat.
V prostorách haly je restaurace a několik míst s rychlým občerstvením. V okolí haly bezpočet restaurací
a nákupních možností.
Čeká Vás např. :
-výborná káva a něco sladkého k ní buď přímo v předsálí nebo v přízemí na BDS
- Sushi a Shisha koutek, nápoje Vosk, ovoce a ovocné saláty
- rychlé občerstvení sladké i slané

V celém objektu i jeho nejbližším okolí je přísný zákaz kouření a tagování.
Odpadky patří výhradně do košů.
Apelujeme na trenéry, rodiče a všechny účastníky, aby nezapomněli na slušné chování a uklidit po sobě.
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

