PŘÍLOHA COVID MANUÁLU CDM 2021
4 KROKY – 1. Ligová soutěž Hip Hop a Disco Čechy
– Praha 16.10.2021
1) Sraz trenérů a tanečníků před SH, kontrola, zda
všichni drží v ruce PAPÍROVOU KOPII, popř. mají v
mobilu OTN + RESPIRÁTOR! Kdo nemá, musíte ho
poslat na SAMOTESTY do testovacího stánku či
místnosti.
Kde ho najdete:
jděte hlavním vchodem hned uvidíte označení.
ANTIGENNÍ: Před halou je odběrové místo
http://anygence.com/site/praha2 sobota 9.00 –
13:00 - nutná rezevrace
Pozor změna Na soutěži budeme mít přítomen
mobilní odběrový team pro Vaše pohodlí a rychlost
odbavení.
2) Pokud někdo bude mít samotest musí ho mít
s sebou V testovacím stánku si test udělá a obdrží
potvrzení o výsledku testu, který předloží u stanoviště
PLATBA STARTOVNÉHO (účastník) nebo u pokladny
(divák) a to v případě, že bude test negativní!!!
3) Trenéři přijdou se svými tanečníky a doprovody,
preferujeme tištenou podobu OTN seřazenou podle
přehledu startovného a seznamu doprovodů =
nejrychlejší a nejjednodužší verze odbavení - pak za
celý klub zaplatí startovné (popř. doprovody nad limit
zdarma) a obdrží IDENTIFIKÁTORY pouze pro
účastníky, kteří prošli kontrolou OTN a doprovody
zapíše do organizátorem připraveného formuláře připravte předem (jméno, příjmení, mobil)! Tanečníci,
kteří dojedou později, mohou přijít na kontrolu OTN
samostatně a dostanou zde identifikátor.
Kde najdete stanoviště platba startovného: .
naproti hlavnímu vchodu v ohraničené zóně!
Zakoupení vstupenek je možné pouze po předložení
potvrzení OTN!
Kde najdete stanoviště POKLADNA:
naproti hlavnímu vchodu v ohraničené zóně!
4) Po těchto 3 krocích projdete přes 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!!!

