
GRANDFINÁLE CZECH DANCE MASTERS 2016 

MČR A HOBBY FESTIVAL PRAHA 

Průmyslový palác,  170 00 Praha  26. - 29. KVĚTNA 2016 

Rádi bychom vám poděkovali za podporu jarní tour CZECH DANCE MASTERS a  

současně také pogratulovali k postupu na MČR a HOBBY FESTIVAL 2016. 

Přinášíme vám zpravodaj k soutěži, která bude jistě pro všechny náročná, ale současně 

věříme, že si ji užijete a na parketě budete tančit jen s dobrou náladou. Prosíme, abyste si 

veškeré informace důkladně pročetli, info předali vašim tanečníkům, trenérům a rodičům, 

abychom tak společně zajistili hladký průběh soutěže. 

PREZENCE 

Prezence probíhá pouze na www.czechdance.org, stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky.  

V případě, kdy nemáte žádné úpravy oproti přihláškám, není třeba již prezenci nijak potvrzovat.  

Termín uzávěrky prezence je stanoven na 23. května 2016 ve 24:00. 

Pokud budete chtít přijet na soutěž až po jejím zahájení, jste povinni být na soutěži připraveni mi-

nimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem vaší disciplíny /dle zveřejněného harmonogramu/. 

PARKOVÁNÍ 

OSOBNÍ VŮZ, TRANZIT: 45 min. zdarma, každá započatá hodina 40,- Kč. 

Celodenní parkovací lístek 200,- Kč/24h. /lze zakoupit na pokladně při vstupu na soutěž do Průmyslové-

ho paláce – výměna za parkovací lístek z automatu, který obdržíš při vjezdu do areálu/ 200,- Kč. 

KAMION, AUTOBUS : 45 min. zdarma, každá započatá hodina 100,- Kč. 

Celodenní parkovací lístek 600,- Kč/24h. /lze zakoupit na pokladně při vstupu na soutěž do Průmyslové-

ho paláce – výměna za parkovací lístek z automatu, který obdržíš při vjezdu do areálu/ . 
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STARTOVNÉ 

Pověřená osoba kolektivu přijede do foyer Průmyslového paláce najde označené místo, kde bu-

deme vybírat startovné. Po jeho uhrazení dostane doklad o zaplacení a v počtu zaplacených star-

tujících pásky, na základě kterých budou pak Vaši tanečníci vpuštěni do haly . Tyto pásky je třeba 

si před vstupem umístit na ruku. Páska musí být přilepena pevně kolem zápěstí. V opačném pří-

padě bude naše ochranná služba pásky vyměňovat a tím se budou tvořit fronty u vstupu.  

Pásky navíc: 

Počty budou stanoveny dle počtu vašich tanečníků na den, tedy takto: 

20 tanečníků = 1 vstup zdarma, každých dalších započatých 20 tanečníků další 1 vstup zdarma. 

Pro příklad: 

Čtvrtek: máte přihlášeno 61 tanečníků, dostanete 4 pásky navíc. 

Pátek: máte přihlášeno 39 tanečníků, dostanete 2 pásky navíc. 

V případě, že máte zájem uhradit startovné předem na účet, prosím, kontaktujte správní úsek, 

spravniusek@czechdance.org. 

Startovné bude vybíráno na jednom místě pro soutěže na pravém i středním křídle. 

HUDBA, ODHLÁŠENÍ, ZMĚNY V SJ 

Dále jde pověřená osoba ke sčitateli, kde odhlásí případné soutěžní jednotky, které, byť jsou zaprezento-

vány, nebudou startovat (ovšem nemá vliv na platbu startovného). Na základě předložení dokladu o zapla-

cení startovného si nechá označit zvukový nosič startovním číslem, ale jen pokud nevyužil uploadu hudby 

přímo u soutěžní jednotky, a zanese ji zvukaři. Hudbu je třeba nahrát  j SJ nejpozději do termínu uzávěrky 

prezence.  

Pokud má změny ve složení soutěžních jednotek, předá čestné prohlášení vedoucímu soutěže, kterým je 

David Nováček, tel. 773 997 052. 

Vždy je nutné mít s sebou fyzicky na soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou!  
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VSTUPNÉ 

Rozpis převlékáren obdržíte při platbě startovného a zdůrazňujeme, že se nejedná o šatnu a v těchto  

prostorách pořadatel neručí za věci zde odložené. Šatna vám bude k dispozici za poplatek 20 Kč, kde si 

budete mít možnost věci odložit a získat tím záruku, že se vám věci neztratí.  

Prosím všechny vedoucí skupin, aby tyto informace předali všem tanečníků i rodičům.  

!Důrazně doporučujeme, abyste této možnosti využili! 

Vstupenky bude možné zakoupit přímo ve foyer Průmyslového paláce, místo bude označeno. 

CENY VSTUPNÉHO: 

 Jednodenní vstupné 200,- Kč 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:  

 Dvoudenní vstupné /pouze na dva dny jdoucí po sobě/ 350,- Kč 

 Třídenní vstupné /pouze na tři dny jdoucí po sobě/ 500,- Kč 

 Čtyřdenní vstupné 600,- Kč 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ:  6-14 let, důchodci, ZTP /pouze jednodenní vstupné/ 150,- Kč 

VSTUP ZDARMA:  Děti do 5 let.  

PŘEVLÉKÁRNY, ŠATNY 
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REKVIZITY 

Rekvizity bude možné do pravého křídla přinést bočním vchodem, který je vyznačen v mapce. Do střední-

ho křídla pak hlavním vchodem,  který vede přímo do této části Průmyslového paláce. 

Uložení rekvizit více dní bude v naléhavých případech možné, jen vás poprosíme, byste si je uskladnili co 

nejúsporněji, tak abychom se všichni vešli :-). 

Rekvizity bude možné nechat také v zaparkovaných autech,  kdy je však nutné u osobních aut a tranzitů 

zaplatit parkovné 200,- Kč/den u kamionů a větších aut pak 600,- Kč/ den. 

Auta s kulisami mohou zastavit u bočního vchodu pravého křídla Průmyslového paláce /bude označen/ – 
zde vynesete kulisy a poté zaparkujete na vyznačeném parkovišti. 

Osoby, které budou nosit kulisy do prostor Průmyslového paláce musí mít již zaplacené vstupné – identifi-

kátor na ruce! 

KULISY PRAVÉ KŘÍDLO 

KULISY STŘEDNÍ KŘÍDLO 
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GALAVEČER CZECH DANCE MASTER 

Nejlepší dětskou, juniorskou a dospělou formaci vybere naše porota, složená z partnerů CDO a VIP osobností,  

při Galavečeru 29. května v Průmyslovém paláci v Praze !! Začínáme v 19:00:-)! 

O titul CZECH DANCE MASTERS se utká 30 nejlepších choreografií, které vybere odborná porota: 

STREET FORMACE/nominace z MČR BEAT STREET/ – 3x dětská, 3x juniorská, 3x dospělá 

ART FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 2x dětská, 2x juniorská, 2x dospělá 

DISCO FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 2x dětská, 2x juniorská, 2x dospělá  

TAP FORMACE/nominace z MČR PRAHA/ – 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá 

BELLY FORMACE/nominace z MČR PRAHA/ – 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá 

COUPLE FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá 

 

 CZECH DANCE MASTERS 2016 - dětská věková kategorie   V hodnotě 

CZECH DANCE ORGANIZATION PRIZE MONEY  20 000,- Kč 

SPORT AREÁL KLÍNY  Pobyt v horském sportovním středisku Klíny  118 000,- Kč 

DANCEPHOTO Speciální kolekce reklamních fotografií  30 000,- Kč 

Samsung TABLET Samsung GALAXY  - CENA PRO CHOREOGRAFA 7000,-Kč  

EPSON Fototiskárna 7000,- Kč 

VÍTĚZ, POHÁRY a MEDAILE  Obří putovní pohár CZECH DANCE MASTERS   

 CZECH DANCE MASTERS 2016 - juniorská věková kategorie   V hodnotě 

CZECH DANCE ORGANIZATION PRIZE MONEY 30 000,- Kč 

SDK  Diamond Card pro choreografy a "Denní výlet na SDK" se 3 workshopy a večerními battly  41 000,- Kč 

TANEC BEZ HRANIC 50% stipendium na jedinečnou taneční stáž TANEC BEZ HRANIC   88 000,- Kč 

LALAVOOM Sportovní oděvy LALAVOOM 25 000,-Kč 

Samsung TABLET Samsung GALAXY  -  CENA PRO CHOREOGRAFA 7000,-Kč  

VÍTĚZ, POHÁRY a MEDAILE  Obří putovní pohár CZECH DANCE MASTERS   

 CZECH DANCE MASTERS 2016 - dospělá věková kategorie   V hodnotě 

CZECH DANCE ORGANIZATION PRIZE MONEY  50 000,- Kč 

TANEC BEZ HRANIC 100% stipendium na jedinečnou taneční stáž TANEC BEZ HRANIC  127 000,- Kč 

DLE VIP karty obsahující volné vstupy na všechny open a master class  72 000,- Kč 

LALAVOOM Sportovní oděvy LALAVOOM 25 000,- Kč 

Samsung TABLET Samsung GALAXY  -  CENA PRO CHOREOGRAFA 7000,-Kč  

FUJI Fotoaparát  25 000,- Kč 

VÍTĚZ, POHÁRY a MEDAILE  Obří putovní pohár CZECH DANCE MASTERS   

 SPECIAL OCENĚNÍ PRO TOP CHOREO  V hodnotě 

CZECH DANCE ORGANIZATION Pro každou z TOP 30 postupujících choreografií šek v hodnotě 5 000,- Kč 150 000,- Kč 

SDK /2x vybrané top/ Diamond Card pro choreografy a "Denní výlet na SDK" se 3 workshopy a večerními battly 82 000,-  Kč 

MOBIDICK s.r.o. Energy drinky BUFFALO 43 000,- Kč 
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ZÁBAVA, OBČERSTVENÍ, OBJEDNÁVKA STRAVY 

K dispozici vám budou stánky s rychlým občerstvením - bagety, chlebíčky, párky v rohlíku,  

dezerty, koláče, zmrzlina, ledová káva, popcorn, různé nápoje apod., ve foyer Průmyslového paláce. 

Restauraci s občerstvením a objednanými obědy najdete na balkóně ve středním křídle Průmyslo-

vého paláce.  

  

Další  informace patří vedoucím klubů, kteří učinili hromadnou objednávku obědů! 

K platbě objednané stravy vám bude k dispozici kancelář, kterou najdete vedle restaurace na  

balkóně ve středním křídle. Kancelář bude označena nápisem  

CZECH DANCE MASTERS 2016  -  Platba obědů :-)! 

K DISPOZICI VÁM BUDOU TAKÉ STÁNKY NAŠICH PARTNERŮ 

BUBBLE TEA, TANEC BEZ HRANIC, LALAVOOM, SPARROW, PERNÍČKY ŠTĚPÁNEK, GUMU a další 

Firma DANCEPHOTO tu pro vás bude se svým fotokoutkem, kde budete mít 

možnost si po celé  čtyři dny objednávat fotky, ale i zdarma zapůjčit součas-

nou hitovku a to: Fujifilm instax mini 8 - zábavnou krabičku, ze které lezou rov-

nou fotky :-)! 

Firma iVIDEOS.cz pro vás připravuje záznamy ze všech soutěží a vy si můžete  
objednat OFICIÁLNÍ DVD se záznamem z celého dne na  

www.ivideos.cz  za cenu 310,- Kč. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!! 


