
Infoservis 
Vážení kolegové, 

 

dovolte nám Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám hodně štěstí                                    

na MISTROVSTVÍ ČECH 2019 v Chomutově. Přípravám této prestižní a 

organizačně náročné akce věnujeme velkou pozornost!  

 

S čím můžete počítat: 

Ocenění pro 1. - 3. místo všech ktg., narozeninové ceremoniály,                                                        

zábavné hry s odměnou, pozornost pro všechny tanečníky, kteří se neprobojují                

na stupně vítězů. 

 

Speciální ceny poroty:                                                                                   

Každý porotce udělí                                                 

osobní ocenění 1 choreografii. 

„JOKER“ 

Bude uděleno celkem 16 pohárů                                                           

s vizualizací JOKER jako speciální                      

cena od každého porotce                                       

s osobním věnováním. 

 



Organizační pokyny:                                                

PARKOVIŠTĚ/před halou pouze pro VIP – porota, sponzoři, další parkoviště je a za halou i pro busy a v blízkém okolí dopo-

ručujeme parkoviště ROCKNET ARÉNA (ZIMNÍ STADION) náměstí, u KB, u Kauflandu, u Centrálu. 

PLATBA STARTOVNÉHO/v reklamním stánku DANCE FEVER / 1 VEDOUCÍ ZA KLUB 

VOLNÉ VSTUPY/kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu zúčastněných soutěžních jednotek. U vícedenních sou-

těží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný vstup po celou dobu soutěže.  

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY/musejí mít tanečníci připevněné na ruce před vstupem do haly. 

VELKÉ KULISY/nosit zadním vchodem haly – možnost najet i autem, nahlásit u platby startovného, zajistíme otevření, pro-

sím „nosiči“ kulis musí mít již na sobě identifikační pásek!! 

NAROZENINOVÝ CEREMONIÁL/prosím vedoucí, trenéry, pokud máte v týmu tanečníky, kteří v den soutěže mají 

narozeniny, nahlaste je při platbě startovného. 

OBČERSTVENÍ 

Restaurace + stánek Globus – sladké pečivo, teplé jídlo, nealko, bagety a další různé dobroty. 

PRODEJNÍ STÁNKY 

DANCE PHOTO, SPARROW - sportovní oděvy, ANTEPRIMA - oděvy CDM, BUBBLE TEA, ORIFLAME, LALAVOOM, 

OFICIÁLNÍ VIDEO ZÁZNAM 

CR PRODUCTION— disciplina 200,- Kč  s DPH., cely den 310,- Kč s DPH., DVD - varianty dle aktuální nabídky v eshopu,              
speciální zvýhodněné akce budou dostupné na webu crproduction.eu. 

 

Informace o místě konání, uzávěrce prezence, předběžném harmonogramu,                                   

složení poroty apod. naleznete v propozicích soutěže viz. příloha mailu. 

Předběžný harmonogram: 25. 4. / Finální harmonogram: 3. 5.  

      Rádi bychom, aby soutěžní víkend v Chomutově                                                                           

byl plný úžasných tanečních výkonů, dojemných okamžiků a zábavy :-) 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!                                                                                                                                          

Organizační tým BEET.DC  

http://crproduction.eu

