
 

 

 
 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, účastníci 

Zemského kola tanečních formací street Čechy CDO 2018 

CZECH DANCE MASTERS 2018 

 
Dovolte, abychom Vám poslal několik málo informací k soutěži, která proběhne                                 

v Praze dne 27.4. – 29.4. 2018 v SH Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 
Vstup - Diváci + rodiče budou mít vstup hlavním vchodem, kde si mohou koupit vstupenky.   

Hlavní vchod je nad vstupem do plaveckého bazénu.  
Hlavním vchodem v 1.. patře  bude umožněn vstup pouze vedoucímu klubu. Zde si vedoucí vyzvedne pásky po zaplacení 

startovného pro celý klub najednou.    Všichni tanečníci budou vcházet zadním vstupem za halou.   
Bez identifikačních pásek nebude tanečníkům vstup povolen. Prezenci najdete vzadu za taneční plochou.  

 
Vchod do plaveckého stadionu v přízemí nebude uzavřen, ale není určen pro naši soutěž,  

ale pro veřejnost, která si jde zaplavat.        
 

Prostor převlékáren je určen pro tanečníky a je ude zákaz fotografování.   Organizátor neručí za odložené věci.  
Prosíme, dejte vědět svým tanečníkům, trenérům a rodičům, aby si cenné věci dávali k trenérům či rodičům. 

 
Nezapomeňte si vzít sebou láhev na pití, třeba prázdnou.  

Na této soutěži si může kdykoli natočit vodu z barelu partnera soutěže ŚUMAVSKÝ PRAMEN. 
 

Rekvizity a kulisy bude možné navozit zadním vstupem hned za závorou. Zde můžete zaparkovat na nezbytně nutnou 
dobu vůz, který rekvizity  a kulisy přiveze. Potom musí auto odjet a zaparkovat jinde 

Parkování:    u haly je parkování možné do vyčerpání kapacity. Informujte, prosím, rodiče, že přímo u haly  
není dostatečná kapacita parkovacích míst, aby každý mohl parkovat v bezprostřední blízkosti haly.  

Vjezd autobusům do prostor okolo haly není povolen, ani zde tedy nemohou parkovat !!! 

Buďme, prosíme tolerantní a najděte parkovací místo jinde. 

 

Na soutěži máme zajištění profesionální catering – steaky kuřecí a z krkovice, klobásy, hranolky, salát, párek 

v rohlíku. Nealko nápoje, pivo a víno pro zletilé v rozumné míře. Sladkosti, káva a něco sladkého ke kávě.  

Na ploše bude partner CDO – CDM se sortimentem Bubletea a dalšími produkty včetně kávy.  

Na druhé straně najdete stánek s Freshjujce, frapé a sladkostmi.  Věříme, že budete spokojeni. 

 

NAROZENINOVÝ CEREMONIÁL – pokud má nějaký Váš tanečník v tyto dny narozeniny 
dejte nám vědět při prezenci. Při vyhlašování výsledků mu popřejeme. 

 
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT,  pokusíme se vám vyhovět co nejlépe: 

 Za organizátora: Dana Klasová 604935655, dana.klasova@seznam.cz 
Další důležité kontakty:     Martin Brejša sčitatel, tel. 773 997 063, vedoucí soutěže: David Nováček 773997052 

(harmonogram, průběh soutěže) Předseda poroty: Dana Klasová: 604 935 655 


