
Gratulujeme k postupu!                                                                    
Přejeme hodně štěstí, skvělou formu a mnoho zážitků. 

 STARTOVNÉ, VOLNÉ VSTUPY 

  IDENTIFIKÁTORY, PŘEVLÉKÁRNY 

Upozorňujeme, že startovné na MČR GRAND FINÁLE CZECH DANCE MASTERS v Praze ve dnech 
25.- 28. 5. 2017, se hradí startovné předem, na účet 43-1240750227/0100, jako VS uveďte identifi-
kační číslo CDO vašeho kolektivu, do poznámky název kolektivu a startovné. 

Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a příspěvků krátkodobých členů             
k termínu uzávěrky prezence! Na přeplatky oproti aktuální částce v přehledu startovného nebude brán 
zřetel, proto platbu proveďte až po odprezentování vašich soutěžních jednotek!! 

Platba musí být provedena za celý kolektiv a není tedy možné, aby za jednotlivé tanečníky přicházely 
samostatné platby! Upozorňujeme, že na takto provedenou platbu nebude brát zřetel!!! Na soutěž je 
nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě!! Hotově v den konání soutěže tyto platby                 
nebudou možné! FAKTURU K PLATBĚ OBDRŽÍTE NA VYŽÁDÁNÍ OD SPRÁVNÍHO ÚSEKU. 

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 (identifikátory) navíc. Pátek: máte přihlášeno 39 tanečníků, dostanete 

2 pásky (identifikátory) navíc.  

STARTOVNÉ 

VOLNÉ VSTUPY 

NA stánku CDM u vchodu dostanete ROZPIS PŘEVLÉKÁREN a na základě dokladu o zaplacení obdrží 

vedoucí klubu identifikátory pro tanečníky .Tyto identifikátory je třeba si před vstupem umístit na ruku. 

Páska musí být přilepena pevně kolem zápěstí. V opačném případě bude naše ochranná služba pásky 

vyměňovat a tím se budou tvořit fronty u vstupu.  

UPOZORNĚNÍ: taneční i divácké identifikátory jsou nepřenosné a poškozené (slepené např. izole-

pou) jsou neplatné.  

IDENTIFIKÁTORY 

Upozornění: pokud budete chtít přijet na soutěž až po jejím zahájení, jste povinni být na soutěži připraveni minimál-

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



 
VSTUPNÉNÉ, PARKOVÁNÍ 

VSTUPNÉ 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ: Jednodenní vstupné 200,- Kč 

  Čtyřdenní vstupné 500,- Kč 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ: (pouze jednodenní) - 6-14 let, důchodci, ZTP. 150,- Kč 

VSTUP ZDARMA: děti do 5 let.   

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

200,- Kč/24h. KAMION, AUTOBUS : 45 min. zdarma, každá započatá hodina 100,- Kč. Celodenní                

parkovací lístek 600,- Kč/24h.  

PARKOVÁNÍ 

 
         KULISY 

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

Do středního 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 tranzi-

tů 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 vstup-

né – identifikátor na ruce!  

KULISY 



 OBČERSTVENÍ,                                     
OBJEDNÁVKY OBĚDŮ A VEČEŘÍ 

OBČERSTVENÍ 

 
   GALAVEČER - POSTUPY 

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

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

OBJEDNÁVKY  

Restauraci s občerstvením a objednanými TEPLÝMI JÍDLY najdete na balkóně ve středním křídle Prů-

myslového paláce. K platbě objednané stravy vám bude k dispozici kancelář, kterou najdete vedle re-

staurace na  balkóně ve středním křídle. Kancelář bude označena nápisem:   

CZECH DANCE MASTERS 2017  -  Platba obědů :-)!  

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  Sleduj záznam na TV Sport 5 



 
CENY PRO „MISTRY MISTRŮ“ 

  
30 x 5000,- Kč pro 30 TOP choreografií  

50 000,- Kč pro absolutního vítěze hlavní věkové kategorie 
30 000,- Kč pro absolutního vítěze juniorské věkové kategorie 

20 000,- Kč pro absolutního vítěze dětské věkové kategorie 
 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ  - DOSPĚLÍ 
Prize money 50 000,- Kč                                                                                                                                                                        

Stipendia, workshopy a Diamond card od partnerů Tanec bez hranic v hodnotě 120 000 Kč.  
Dance Life Expo v hodnotě 72 000 Kč.  

Voucher na tréninkové oděvy dle vlastního výběru od společnosti Sparrow v hodnotě 30 000,- Kč. 
Speciální kolekce reklamních fotografií od společnosti Dance Photo v hodnotě 30 000 Kč. 

Speciální promo video dle přání v hodnotě 15 000,- Kč. 

Obří putovní pohár CDM.   

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ  - JUNIOŘI 
Prize money 30 000,- Kč                                                                                                                                                                                       

Všichni členové formace absolutních vítězů CZECH DANCE MASTERS 2017 JVK obdrží JUNIOR DIAMOND CARD  
(zdarma 12 WORKSHOPS Světových hvězd + zdarma vstupenky na program SDK WORLD STREET DANCE TOUR FINAL 

V HODNOTĚ 100 000,- kČ 
Voucher na tréninkové oděvy dle vlastního výběru od společnosti Sparrow v hodnotě 30 000,- Kč. 

Speciální promo video dle přání v hodnotě 15 000,- Kč. 
Produkty společnosti Fujifilm - KAŽDÝ TANEČNÍK ZÍSKÁ FOTOAPARÁT INSTAX MINI 8 

Obří putovní pohár CDM.    

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ  - DĚTI 
Prize money 20 000,- Kč                                                                                                                                                                            

50% stipendium na Tanec bez hranic 2017  + wellness procedury v hodnotě 1000,- Kč pro každého člena  formace - celková 
hodnota 76 000,- Kč 

Voucher na tréninkové oděvy dle vlastního výběru od společnosti Sparrow v hodnotě 30 000,- Kč. 
Speciální promo video dle přání v hodnotě 15 000,- Kč. 

Obří putovní pohár CDM.   

 

 
            HODNĚ ŠTĚSTÍ! 

Chcete vidět záznam vašeho vystoupení snadno a rychle? - CR Production 

vám přináší internetovou videotéku z taneční tour Czech Dance Masters.  

Registrujte se a vybírejte videa ke sledování na www.crproduction.eu - je 

to jednoduché, rychlé a moderní - všechna zakoupená videa se automatic-

ky přidávají do vaší osobní videotéky. Začněte sledovat videa právě teď na 

crproduction.eu." 

  
   HUDBA, VIDEO, FOTO 

Vaše soutěžní hudba bude stažena z uploadu. Vždy je nutné mít s sebou fyzicky na                

soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou!  

Firma DANCEPHOTO tu pro vás bude se svým 

fotokoutkem, kde budete mít možnost si po celé 

čtyři dny objednávat fotky, ale i zdarma zapůjčit 

současnou hitovku a to: Fujifilm instax mini 8 — 

zábavnou krabičku, ze které lezou rov-nou fotky. 

www.dancephoto.cz 

http://www.crproduction.eu
http://crproduction.eu

