Přeji pěkný den,
Za tři týdny vše vypukne a tak věřím, že už doděláváte poslední sestavy a kosmeticky
vylaďujete svá díla 😊😊. V dnešním zpravodaji se zaměřím na přihlašování.

UZÁVĚRKA REGISTRACE
V pátek 23.3.2018 ve 23.59 je uzávěrka registrací. Chci vás velmi poprosit, abyste se stihli
registrovat všichni. Předpokládáme, že počet choreografií bude přibližně stejný, jako
v loňském roce, čili přes 140 soutěžících. S tím, jsou následně spojené mnohé úkony, které
z naší strany je nezbytné udělat.
1. V případě, že se některá z disciplín naplní natolik, že by musela proběhnout
dvoukolová soutěž, budeme s danými skupinami jednat o možném přeřazení. V rámci
krajské soutěže s takovým počtem formací, si při 18 hodinové soutěži nemůžeme
dovolit dvoukolovou soutěž.
2. Podle počtu přihlášených osob je potřeba vytvořit plán rozdělení v převlékárnách,
abyste od nás dostali včas důležité rozpisy.
3. To stejné platí i pro harmonogram soutěže, který po uzávěrce prezence rovněž
obdržíte následující den.
4. Podle počtu formací v jednotlivých disciplínách musíme začít připravovat ceny,
kterých bude přes 2.000.
5. Musíme vytvořit 150 obrazových prezentací každé formaci, kdy jedna zabere kolem
30 minut času, tj. 75 hodin (9 dní po 8 hodinách).
6. Je potřeba připravit 40 dokladů pro řádné vyúčtování plateb startovného
Čili vidíte, že 14 dní před soutěží nás pořadatelé čeká sousta práce, která je však závislá od
dat, která nám poskytnete. Tím, že se včas nezaregistrujete, může z naší strany pak dojít
k nechtěnému opomenutí vám třeba připravit místo v šatnách, anebo nestihneme připravit
prezentaci. Všem moc děkuji za pochopení a bud se těšit na páteční půlnoc, že se všichni
úspěšně přihlásíte a na nic nezapomenete.

PLATBA STAROVNÉHO
Vzhledem k předpokládanému počtu tanečních klubů, jsem se rozhodli, že bude možné si
platbu startovného a s ním spojné předání identifikačních pásek a dalších administrativních
úkonů učinit dříve než v den soutěže. V minulém roce se nám tato forma osvědčila, protože
jsme tak snížili zbytečnou frontu u pokladny a pro vedoucí klubů se tak v soutěžní den
uvolnila hodina, kterou by za normálních okolností strávili u pokladny. Na jeden klub to
vychází cca 10 – 15 minut, čili při počtu 40 skupin je to 10 hodin pro pokladnu.
Tedy ve chvíli uzávěrky prezence, která bude ve středu 4.4.2018, vám budou následující den
zaslány faktury, které si zkontrolujete. V případě, že jste s námi byli minulý rok na soutěži,
tak vaše nacionále máme. Pokud na naší soutěž jedete poprvé, anebo jste dlouho nebyli,
pak mi je prosím zašlete na email rs@radim.in .
V průběhu dnů 5. - 6. 4. bych se s některými z vás osobně setkal. Bohužel mi čas umožní
setkání pouze s lidmi v Brně a okolí. V případě, že byste měli čas a cestu před soutěží kolem
Brna, lze se i ta této variantě dohodnout. Při osobním setkání bych vám předal fakturu,
identifikační pásky, volné vstupy pro vedoucí a choreografy, předal dárek a nechal si
podepsat přehled startovného. Za 20 minut máme vše vyřízené. V případě, že již po
registraci 23.3.2018 se u vás nic měnit nebude, lze se individuálně dohodnout na termínu
dříve než 5.-6.4.2018. Rozhodně tím obě strany ušetří mnoho času.
POZOR!
Varianta platby předem je dobrovolná a záleží na časových možnostech obou stran.
V případě platby v den konání soutěže, však počítejte, že je doporučeno se na soutěž
dostavit s dostatečným předstihem, abyste si všechny náležitosti vstupu stihli vyřídit.
Závěrem bych rád připomenul, že již jsou k dispozici zlevněné vstupenky, které si můžete
vyzvednout u Moniky. Předprodej je možný pouze do 4.4.2018.
Rovněž připomínám, fotky choreografů, které budu potřebovat pro prezentace.
Tak to by bylo vše a těšíme se na shledaní s vámi.
Radim Samek
608 700 292
rs@radim.in

Monika Müllerová
603 995 207
monika.mullerova@hotmail.cz

