
 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
12.10.2019  Pražské K.O. BDS 2019 

Hala Radotín U Starého Stadionu 5, Praha 5 
 
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, 
pořadatelem 2. ligové soutěže disco a hip hop letošní sezóny bylo vybráno  B.D.S. Academy Praha. 
Soutěž bude probíhat v prostorách Sportovní haly Radotín U Starého Stadionu 9, Praha 5 
GPS: 49.9816894N, 14.3569469E 
 
Dovolte nám prosím několik informací k organizaci soutěže: 

 
U haly je parkoviště pro automobily. Samozřejmě s omezenou kapacitou 
Autobusy mohou tanečníky pouze vyložit a poté musí odjet na nejbližší záchytné parkoviště, kde smí autobusy stát. 
 
VSTUPNÉ a STARTOVNÉ,  se hradí v přízemí haly kde se soutěž koná.  
Nebo předem nejpozději v pátek 11.10. na účet 181107575/5500 a na soutěži se prokážete jen výpisem platby. 
Po zaplacení startovného a prokázání se identifikačními páskami Vás budete moci jít do šaten.  
Šatny jsou umístěny v prostorách haly  v přízemí budovy, nebo samotné hale, kde se soutěž koná.                                
Každý kolektiv má nárok na jeden volný vstup na každých 15 tanečníků. 
 
Odměněni budou opět nejen tanečníci, ale i diváci, takže se  máte na co těšit. 
 
Všichni tanečníci BASIC SCHOOL mohou  mít KARENEVALOVÉ KOSTÝMY tančit mohou v jakékoli masce            
a mohou být i nalíčeni. BDS pro Vás připravilo soutěž o nejlepší masku. 
 
V prostorách haly je bistro. V okolí haly jsou restaurace i nákupní možnosti. 
 
Připravili jsme si pro Vás maličkou vychytávku od partnera BDS a to firmy ZDRAVÁ SVÁČA 

http://zdrava-svaca.cz  a to objednávku jídla , které Vám partner přiveze přímo na soutěž. 
Objednat můžete:                                                                                                                                                                                 
POLÉVKY                                                                                                                                                                                                                           
350ml Tomatový krém s kokosovým mlékem (7,9,12) 40,-                                                                                                                       
350ml Dýňový krém se zázvorem a dýňovými semínky (9,12) 40,-                                                                                                       
SVAČINY NEBO SNÍDANĚ                                                                                                                                                                            
200ml Mangový jogurt s mátou, chia semínky a mangem (7) 40,-                                                                                                            
Bageta s kuřecím masem, dipem ze sušených rajčat, sýrem a salátem (1,7) 40,-                                                                                   
OBĚDY NEBO VEČEŘE                                                                                                                                                                                           
400g Bylinkový kuskus s mozzarellou, sušenými rajčaty a bazalkovým pestem (1,7) 100,-                                                                                 
Wrap s trhaným hovězím masem, zeleninou a cheddarem (1,7) 120,-                                                                                                         
400g Salát s černou čočkou, kuřecím masem pečeném v jogurtu, sladkým melounem a batáty 110,- 

Objednávat můžete na: objednavky@zdrava-svaca.cz                                                                              

V celém objektu i jeho nejbližším okolí  je přísný zákaz kouření a tagování.    

Odpadky patří výhradně do košů.  

Apelujeme na trenéry, rodiče a všechny účastníky, aby nezapomněli na slušné chování a uklidit po sobě. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatelku společnosti BDS  Academy Praha,  paní Danu Klasovou GSM 604935655, 
dana.klasova@seznam.cz 
Přejeme všem hodně sil a radosti z tance. 

 

                                                                                                 Těšíme se na Vás  v Praze team BDS  Academy 

                                  


