
Vzhledem k nepředvídatelné situaci je třeba 
vytvořit tým zkušených organizátorů,                         

kteří budou umět zajistit soutěž CDM díky 
svým manažerským schopnostem                                                
a dotační politice ve svém městě.   

RESTART 
SOUTĚŽÍ CDM 
PODZIM 2021                       
nabídka pro organizátory 

Zvaž varianty nabídek ( A/B) a dle toho se zodpovědně rozhodni, zda 
máš zájem být organizátorem CDM v této nelehké době.                                                                         

      ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ 

V případě nezájmu o organizaci soutěží CDM, dojde k redukci 
navrženého kalendáře na 3 SOUTĚŽE CDM, které uspořádá CDO. 

                  OPATŘENÍ 



VARIANTA A / DOTACE POLOŽEK 

RESTART 
SOUTĚŽÍ CDM 
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nabídka pro organizátory 

 Startovné 250,-/400,- Kč v případě omezení diváků ... kompenzace 
vstupného, které se nedá odhadnout teď ani těsně před akcí!! 

 Všechny soutěže jsou zařazené do poplatkové třídy A  

OPATŘENÍ 

 Medaile CDM zdarma 

 Ceny popř. dotace na ceny v hodnotě 5 000 - 20 000,-  Kč dle typu 
soutěže (scan účtů, faktury) 

 Dotace na nájem - kdo má nájem SH vyšší než 40 000,-/1 den, 
tomu CDO částku „nad“ zaplatí, avšak do maximální výše 70 000,- 
Kč (scan faktury) 

 Dotace na nájem - kdo má nájem klubu (battle) vyšší než 20 000,-
/1 den, tomu CDO částku „nad“ zaplatí, avšak do maximální výše 
35 000,- Kč (scan faktury) 

PODPORA 



VARIANTA B / DOTACE ZTRÁTY 
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Abychom dali tanečním klubům                                            
„jistoty v nejisté době“,                                            

musí se organizátoři rozhodnout závazně!                                                                            
Nejde si to rozmyslet a v říjnu odstoupit! 

 

 

ZÁCHRANNÝ BALÍČEK: 

Pokud máte obavy, nabízíme organizátorům garance                                
s následujícím postupem: 

 Vyplň tabulku s nástřelem rozpočtu akce 

 Manažeři CDO rozpočet vyhodnotí a buď navrhnou změny 
snížení nákladů nebo jej potvrdí jako akceptovatelný.  

 Po akci uprav rozpočet dle reality (max. výše akceptovaného 
rozpočtu dle bodu 2) a dolož scany účtů, fa. 

 CDO poskytne dotaci na ztrátu.  

 Doložitelnost prodeje vstupenek. 


