
                                                     

 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
15.10.2017  Pražský K.O. battle -  2017 

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 Klubu Tresor, 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 

 

!!!  POZOR!!!   O víkendu 14 a 15.10. 2017 probíhá v PRAZE akce SIGNÁL FESTIVAL. 
Tato akce probíhá v celém centru i na Vinohradech.  
Bohužel je takto akce i v okolí Sokola Královské Vinohrady a z tohoto důvodu zde nebudeme mít  pro Vás parkoviště jako v minulých 
letech.  !!! POZOR!!! 

 
Parkování:  v okolí je všude modrá, zelená, oranžová parkovací  zóna. Parkování je možné na placených zónách v okolí. O víkendu je zde 
parkování zdarma.  Nabízíme Vám výpis těchto míst v okolí: 
Polská ulice, Italská – podél Riegrových sadů, U Rajské zahrady, Vinohradská, Slezská – okolí Sadů Svatopluka Čecha, Před vysokou 
školou ekonomickou, v okolí Žižkovské věže, Seifertova a Vlkova ulice.  
V okolí Vinohradského pavilonu, ul Korunní u Nám. Míru. Ulice, Blanická, Olšanská, Jičínská a okolí Vinohradských hřbitovů.    
 

Autobusy mohou tanečníky  pouze vyložit   např. před vjezdem k sokolu 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 pro tanečníky  jsou zajištěny v prostorách BDS – Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1b, Praha 2 – 250 m od klubu.  

Kde je možnost se i vysprchovat, nechat si všechny větší věci, zavazadla apod.  Na recepci BDS bude stálá služba a dozor.   

Přímo v klubu si mohou tanečníci nechat omezeně věci v šatně, nebo v suterénu, nebo přímo v prostorách Tresoru v suterénu klubu.  

Každý kolektiv má nárok na jeden volný vstup na každých 15 tanečníků. 

 

Do klubu se nesmí nosit vlastní nápoje na oplátku je zajištěna voda v 1,5l pet lahvích za skvělou cenu 20-Kč. 
 

Občerstvení je zajištěno přímo v klubu. 

Dále v restauracích v okolí. Kde je velké množství restaurací a nákupních možností. 

 

Po celou dobu akce je v prostorách Klubu Tresor 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. 

 
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 
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