
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, účastníci Disco Dance taneční tour 
CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2019. Těšíme se na Vaši účast a posíláme několik důležitých 
organizačních a navigačních informací. Prosíme v případě nejasností se nebojte nás kontak-

tovat. Jsme tu pro Vás.

Název:  Disco Dance – Ex /1/ + ZL ČECHY /3/ + Disco 
Free Style pohár
Disco dance – Basic school – pohárová soutěž, , která je 
určena výhradně začínajícím a rekreačním tanečníkům.

Pořadatel: Czech Dance Organization
Organizátor: TC R.A.K., z.s.                            
Zástupce organizátora: Jan Kravec
Telefon: 603109583 E-mail: jan.kravec@tcrak.cz          

Termín:  19.10.2019      
Místo:  Sportovní hala města Kladna na adrese Sportovců 
818, Kladno 

Porota,startovné,vstupné: viz. Propozice v příloze

Organizační pokyny: 
PARKOVIŠTĚ/malé parkoviště u haly, velké parkoviště přes 
silnici a v blízkém okolí – u fotbalové hřiště, u zimního sta-
dionu. Kdo bude chtít přijet autobuse, volejte předem Jana 
Kravce, nasměruje Vás na odstavné parkoviště.
PLATBA STARTOVNÉHO/na taneční ploše po pravé stra-
ně od taneční plochy / 1 VEDOUCÍ ZA KLUB 
VOLNÉ VSTUPY/kolektiv má nárok na volné vstupenky 
v počtu soutěžících. Na 20 tanečníků 1 volný vstup. Pokud 
máte méně než 20 tanečníků samozřejmě Vám dáme volnou 
vstupenku.
IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY/musí mít tanečníci připevněné 
na ruce před vstupem do haly. 
ŠATNY/ šatny budou pojmenovány názvem skupiny.
OBČERSTVENÍ/ přímo na taneční ploše bude pro Vás při-
pravena skvělá káva ze stylové tříkolky Poppay‘s koffee point 
a stánek s fresh juice a sportovními doplňky. 

Bar, který je přímo u hlavního vchodu + okénko ve vestibu-
lu aquaparku + restaurace Sletiště vedle sportovní haly
CENY/Těšit se můžete nejen na diplomy, medaile a poháry 
pro první místa, ale také na věcné ceny, které pro Vás zajiš-
ťuje TC R.A.K. + CDO

Mapu areálu s označením vstupu pro diváky, tanečníky 
posíláme v příloze. Prosím dodržujte instrukce, aby soutěž 
měla hladký průběh. 

Ve sportovním areálu je aquapark, trampolínový park, lano-
vý park, mini golf, workout hřiště nebo příjemný lesopark. 
www.samk.cz

Součástí areálu je Hotel Sleťák, kdo by měl zájem přijet o 
den dřív.
Za nás věříme, že budete i nadále činnosti CDO, z.s. naklo-
něni 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 připra-
vené. Pokud budete něco potřebovat jsme připraveni Vám 
pomoci. 
Další důležité kontakty: 
Organizátor: Jan Kravec tel. 603 109 583
Sčitatel: Martin Brejša tel. 773 997 063
Vedoucí soutěže: Dita Hejníková 604 819 906 (harmono-
gram, průběh soutěže) 
Předseda poroty EX: Pavla Kucharzcyková
Předseda poroty ZL: Pavla Hlavatá

Za TC R.A.K., z.s. Jan Liška, DiS.
Těšíme se na Vás Organizační tým TC R.A.K.
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