
Vážení přátelé, milí tanečníci. 
 
        Dovolte nám Vás co nejsrdečněji pozvat do Chomutova na  
CZECH DANCE MASTERS - MISTROVSTVÍ ČECH TANEČNÍCH FORMACÍ – mini, děti, jvk, hvk 
ve dnech 23. – 24.dubna 2016. 
 
        Po půlročním tréninkovém shonu a nekonečné práci na nových choreografiích, si 
jistě všichni zasloužíte skvělé soutěže. Rádi bychom, aby soutěžní víkend v Chomutově 
byl plný úžasných tanečních výkonů a zábavy.  Proto jsme pro Vás připravili spoustu 
akčních novinek !!! 
 

NAROZENINOVÉ CEREMONIÁLY 
 
TYTO slavnostní ceremoniály jsou  věnovány  tanečníkům, kteří v den konání soutěže slaví narozeniny. 
Chceme  všem oslavencům připravit  radostný  a nevšední zážitek. Díky našim sponzorům nebudou 
chybět ani narozeninové dárečky. 

 

DAFE SHOW 
 

Zábavným prvkem po celou dobu soutěže bude návštěva tanečního maskota DEFA, který rád tančí, 
povzbuzuje a fandí. Věříme, že fota s Dafem budou ozdobou Vaší klubové či rodinné fotogalerie. 
Dafe je oficiálním maskotem Mistrovství Evropy v Disco Dance 2016, které bude probíhat v SD Aréně 

Chomutov 18. - 21.6. 2016. 
 

DANCE FEVER GAME 
 

Soutěž bude doprovodným programem obou soutěžních dnů. Každý tanečník bude mít možnost si 
zasoutěžit. Zájemci o DANCE FEVER GAME si vyzvednou herní knížečku v reklamním stánku  
DANCE FEVER ... na konci je čeká odměna v podobě malého dárečku. 

 

ODMĚNA PRO VŠECHNY  
 

Pro všechny zúčastněné choreografie – kdo se neprobojuje do finále….vedoucí si vyzvedne  pro 
tanečníky malý dárek jako poděkování organizátora……. ve stánku DANCE FEVER. 
 
 

MALOVÁNÍ TRIČEK 
 
Nebude chybět velmi oblíbená zábava pro děti v podobě malování  pohádkových postav, superhrdinů či 
maskota DEFA ☺. Tričko včetně speciálních barev k zakoupení na stánku DANCE FEVER za 100,- Kč. 
 
 
 

OBŘÍ PUTOVNÍ POHÁRY 

 
Každoročně uděluje odborná porota titul  „CHOREOGRAFIE DNE“, která si odveze putovní pohár….v 
letošním roce bude tento titul udělen v hlavní věkové ktg. 
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OTEVŘENÍ HALY – sobota už v 6,30h / neděle 6,30h 
 

PARKOVIŠTĚ – před halou pouze pro VIP – porota, sponzoři, další parkoviště je a za halou i pro busy a v blízkém okolí  

/ náměstí, u KB, u Kauflandu, u Centrálu / 

 

PLATBA STARTOVNÉHO - v reklamním stánku DANCE FEVER / 1 VEDOUCÍ ZA KLUB 
 

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY - musejí mít tanečníci připevněné na ruce před vstupem do haly. 
 

VELKÉ KULISY – nosit zadním vchodem haly – možnost najet i autem, nahlásit u platby startovného, zajistíme otevření, 

prosím „nosiči“ kulis musí mít již na sobě identifikační pásek!! 
 

ZDRAVOTNÍK – bude po celý den v reklamním stánku DANCE FEVER. 

 

NAROZENINOVÝ CEREMONIÁL – prosím vedoucí, trenéry, pokud máte v týmu tanečníky, kteří v den soutěže 

mají narozeniny, nahlaste je při platbě startovného. 
 

OBČERSTVENÍ 
Zajištěno našim regionálním partnerem Globus – sladké pečivo, teplé jídlo, nealko, bagety a další různé dobroty. 
 

 
 

                            
 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS!  
                                                                     Organizační tým BEET.DC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 


