Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, ahoj lidi se zájmem o
tanec a účastníci Regionu Středočeský kraj CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019.
V březnu odstartuje taneční tour CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019 boje o titul
mistra ČR 2019 v tanečních formacích. Na 15 místech po celém Česku proběhnou regionální,
zemská kola a MČR ve všech tanečních stylech.
Dovolte, abychom Vás tímto oslovili jménem TC R.A.K., z.s. organizátora této
taneční události, která proběhne pod záštitou primátora Ing. Dana Jiránka
v Kladně. Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže
regionální mistrovství středočeského kraje. Nechceme jen, aby jste si
splnili základní postupové kolo, chceme aby to byla alespoň i trochu
zábava. Snažíme se pro Vás připravit krásnou stage, příjemné
zázemí a spoustu cen.
•

Název: Taneční tour CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019

•

Pořadatel: Czech Dance Organization

•

Termín: 30.3.2019

•

Místo: Sportovní hala SAMK, Ul. Sportovců 818,
Kladno

•
•

CENY: Pro výherce máme připravené poháry.

Pro všechny medailisty, kromě vysněné medaile,
věcné ceny (knihu, voucher, volný vstup do aquaparku, karty, dárkový balíček,…). Ve
věkové kategorii Mini dostává cenu každý. Během vyhlašovacích bloků se bude
porotou udílet nejoriginálnější choreografie pro které máme krasné broušené poháry
z olovnatého křišťálu věnované sklárnou Rückl Crystal a.s.

•

Harmonogram: dostane každý divák u vstupu.

•

Parkování: automobily i autobusy v těsné blízkosti sportovní haly.

•

Občerstvení: v hale, součástí areálu je příjemná restaurace Sleťák

https://sporthotelsletiste.cz/cs/restaurant která má na tento den připravené
speciální menu.

Sportovní areály města Kladna jehož součástí je sportovní hala je unikátem.
Disponuje více jak 30 sportovišti téměř na jednom místě. Můžete si ve volné chvílizacvičit na
workout hřišti, fit parku, zaskákat v trampolínovém parku nebo zaplavat v aquaparku.

TC R.A.K., z.s. jako organizátor Vás budeme informovat touto cestou, co nového
připravujeme, jak bude probíhat organizace dne. V případě, že budete mít dotaz. Prosím
kontaktujte nás, ať Vám můžeme vyjít vstříc.
Za nás věříme, že budete i nadále činnosti CDO, z.s. nakloněni a zúčastníte se se svými
tanečníky tohoto soutěžního klání a pro diváky připravíte neopakovatelné taneční zážitky.
Tímto bychom Vás chtěli poprosit, v případě, že jste tak již neučinili, aby jste kontaktovali
soutěžní úsek CDO, z.s pro vyřízení všech potřebných formalit, aby Vaše účast na soutěži
nebyla ničím limitována a vše jste měli včas připravené. Pokud budete něco potřebovat jsme
připraveni Vám pomoci.
Za TC R.A.K., z.s. Jan Liška, DiS. tel. 603 544 709

Další důležité kontakty:
Organizace: Jan Kravec 603 109 583, jan.kravec@tcrak.cz
Sčitatel: Martin Brejša tel. 773 997 063
Vedoucí soutěže: Jiří Paulů 608 984 265 (harmonogram, průběh soutěže)
Předseda poroty: Dana Klasová: 604 935 655

