
PŘÍLOHA COVID MANUÁLU CDM 2021 

 

1) Sraz trenérů a tanečníků před pavilonem E. Trenér 

zkontroluje, zda všichni tanečníci mají v ruce PAPÍROVOU 

KOPII OTN (popř. mají v mobilu) + RESPIRÁTOR! Kdo nemá 

žádný z dokladů systému OTN, nemůžeme ho pustit do 

areálu akce a soutěže se nezúčastní. 

Tanečníci a diváci do 12 let – nemusí se prokazovat 
OTN. 
 
ANTIGENNÍ TESTY se s platností od 22. 11. 2021 

neuznávají! 

2) Trenéři přijdou na stanoviště PLATBA STARTOVNÉHO. 

Předloží papírovou kopii (popř. v mobilu) OTN za všechny 

účastníky ve své skupině – preferujeme tištenou podobu 

OTN seřazenou podle přehledu startovného a seznamu 

doprovodů = nejrychlejší a nejjednodušší verze odbavení. Po 

kontrole jednotlivých OTN a úhradě startovného (popř. 

doprovody nad limit zdarma) obdrží IDENTIFIKÁTORY pouze 

pro účastníky, kteří prošli kontrolou OTN. Doprovody zapíše 

do organizátorem připraveného formuláře (jméno, příjmení, 

mobil)! Tanečníci, kteří dojedou později, mohou přijít na 

kontrolu OTN samostatně a dostanou zde identifikátor.   

3) Kde najdete stanoviště PLATBA STARTOVNÉHO:   

Zúčastnit se soutěže je možné pouze po předložení 

potvrzení OTN!     

Areál BVV, pavilon E, hlavní vstup do pavilonu. Hned po 

vstupu se nachází vestibul. Není nutné projít hlavními 

pokladnami BVV!            

Platba startovného je ve vestibulu pavilonu.                                  

Kde najdete stanoviště POKLADNA: 

Vstup na celou akci je možný pouze po předložení potvrzení 

OTN!     

Areál BVV, pavilon E, hlavní vstup do pavilonu. Hned po 

vstupu se nachází vestibul. Není nutné projít hlavními 

pokladnami BVV!            

Pokladna je ve vestibulu pavilonu.    

Po zakoupení vstupenek je nutné u průchodu turniketem 

předložení potvrzení OTN!  

 4) Po těchto 3 krocích projdete přes turniket a bezpečnostní 

službu, která nepustí nikoho, kdo nebude mít nasazený 

respirátor a platný identifikátor.  

Po celou dobu akce bude vyžadován způsob chování dle 

mimořádných opatření MZČR (respirátory ve vytýčených 

zónách) i s důrazem na zvýšená hygienická opatření 

(desinfekce).                                      

Snažme se, chraňme sebe a druhé, aby se 

SOUTĚŽE CDM nestaly ohniskem nákazy 

COVIDU -19!!! FANDĚTE S RESPIRÁTOREM!!!                                                       

4 KROKY – DANCE LIFE! – DISCO DANCE 

neděle 28.11., Brno, BVV, pavilon E 


