
Dostává se vám do rukou druhý soutěžní zpravodaj pro Brno. V prvním zpravodaji jsme vás informovali o začínajících přípravách, 
které se bez vaší pomoci neobejdou. S každým dalším zpravodajem se informace zde uvedené budou více přibližovat soutěži a 
budou pro vás i mnohem důležitější. Proto si najděte chvilku času k přečtení všech řádků až do konce.

V pátek 8.3.19 je do 23.59 termín pro registraci na soutěž. Všechny vás touto cestou velmi prosím, abyste všechny svoje 
choreografie přihlásili, i za předpokladu, že se počty tanečníků ještě budou doplňovat. Tento den je pro nás velmi klíčový a 
zahájí finální vrchol organizátorské přípravy soutěže. 

Dle počtu přihlášených lze již udělat předběžný časový 
harmonogram soutěže, rovněž dle počtu tanečníků 
musíme zajistit potřebný počet cen a medailí.
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REGISTRACE NA SOUTĚŽ
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 Do pátku se nezapomenout 
registrovat na soutěž



Brněnská regionální soutěž patří mezi rekordmany v naší 
republice. Pro připomenutí uvedu, že v loňském roce bylo na 
soutěži 162 formací a 1 disciplína byla na 2. kola. I když 
zatím nemáme po uzávěrce registrace soutěže, lze usuzovat, 
že i v letošním roce se celkový počet bude pohybovat 
vysoko. Na základě předběžného zájmu evidujeme 170 
choreografií. Nově je však soutěž rozdělena do 1,5 dne. Tedy 
opět půjde o rekord soutěže, co se počtu formací týče.

Každá soutěžní formace ve chvíli, kdy nastupuje na taneční parket, má na svém pozadí projekci s uvedením údajů spojených s 
vystoupením. Zveřejněno je startovní číslo, jméno skupiny, název formace, choreografové, logo skupiny a fotka choreografů. 
Činíme tak z důvodů, abychom divákovi více přiblížily osoby podílející se na choreografii. Abychom tak mohli učinit, je potřeba, aby 
fotka byla bez pozadí anebo alespoň, aby měla pozadí jednobarevné.

Vás požádáme, zdali byste nám nepřipravili fotky choreografů 
pro každou formaci. V tuto chvíli postačí jen připravit a fotku 
vytvořit. Klidně na tréninku, můžete fotit i mobilem. V případě, že 
formaci připravovali dva, tři i více choreografů, tak udělejte jen 
jednu společnou fotku. V příštím zpravodaji, který obdržíte za 
týden, již konkrétně popíšeme způsob zasílání fotografií.

FOTO CHOREOGRAFŮ
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 Připravit si fotky choreografů 

dle zadání.



Pro vaše rodiče a fanoušky připravujeme předprodej vstupenek. Základní vstupné činí 200 Kč. V 
předprodeji si mohou osoby starší 15 let zakoupit vstupenky o 30 Kč výhodněji, tedy za cenu 170 
Kč. Podmínkou odběru je minimální množství 10 ks vstupenek. Od nás obdržíte za každých 10 kusů 
1 vstupenku v hodnotě 170 Kč zdarma. Platba proběhne při předání vstupenek k předprodeji. V 
případě zaslání poštou, je tato služba podmíněna platbou převodem předem. K hromadnému 
objednání může dojít v termínu od 10.3. do 20.3.19.

V případě, že si budete chtít vstupenku zakoupit samostatně, lze tak učinit v tanečním studiu Magic Free Group na 
recepci, adresa Vídeňská 99, areál TULIP, v časech od 15 do 19 hodin – pondělí až pátek. Zakoupené vstupenky se 

již nedají vrátit. 

Podmínky: 
Minimální odběr 10 ks 
Platba při převzetí 
Za každých 10 ks + 1 vstupenka zdarma 
Termín pro zakoupení do 20.3.

O předprodej vstupenek se nemusíte starat vy. 
Určitě najdete ve svých řadách aktivní maminky, 
které se o celou záležitost mohou postarat za vás. 
Pro šikovnou maminku, když prodá 100 kusů, je to s 
prodejem vstupenek navíc hned 1700 Kč. 

PŘEDPRODEJ  
VSTUPENEK 09



organizátor soutěže
608 700 292
rs@radim.in

Radim Samek

Monika Müllerová
zástupce organizátor soutěže
603 995 207
monika.mullerova@hotmail.cz
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UZÁVĚRKA REGISTRACE

UZÁVĚRKA PREZENCE
NAHRÁT HUDBU
PLATBY STARTOVNÉHO

1. SOUTĚŽNÍ DEN

2. SOUTĚŽNÍ DEN

ZPRAVODAJ č.2

ZPRAVODAJ č.3

zítra uzávěrka registrace

zítra uzávěrka prezence

zítra začíná soutěž !

ZPRAVODAJ č.4

ODESLAT CHOREO. FOTO

POSLAT OSLAVENCE

KONEC PŘEDPRODEJE

ZPRAVODAJ č.5
PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

HARMONOGRAM

PLATBY STARTOVNÉHO

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE

PŘIHLÁSIT SE DO CDO

ODESLAT CHOREO. FOTO

Na pravé straně naleznete termínový kalendář přípravy na soutěž. 
Postupně budeme dny odmazávat až k soutěžním dní. V kalendáři jsou 
vyznačeny všechny důležité skutečnosti, které se s vámi pojí při přípravě 
soutěže.

KALENDÁŘ PŘÍPRAVY 10

ZÁVĚR 11
Děkuji všem za váš čas, který jste zpravodaji věnovali. V příštím zpravodaji 
očekávejte tato témata: 
Způsob popisování a zasílání fota choreografů 
Možnost platby startovného před soutěží 
Způsob zajištění vstupů na soutěži 
První informace o časovém rozpise soutěže 
Ukládání hudby choreografií 
Narozeninový oslavenec 


