
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení účastníci Art, Couple, Belly Dance taneční tour CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2021.  

Těšíme se na vaši účast a dovolujeme si poskytnout několik důležitých organizačních informací, aby vše 

proběhlo v naprostém pořádku. V případě nejasností se nebojte nás kontaktovat.  

 

Název: ART+BELLY+COUPLE /3/ - sólo, duo, ms  

Pořadatel: Czech Dance Organization 

Organizátor: Taneční skupina Freedom, z.s. 

Zástupce organizátora: Silvie Netíková  

Telefon: 603 531 865  

E-mail: sekretariat@ts-freedom.cz 

Termín: 12.12.2021  

Místo konání: Sportovní hala Teplice, Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice 

Porota,startovné,vstupné: viz. Propozice v příloze 

 

 

Organizační pokyny: 

PARKOVIŠTĚ: přímo před sportovní halou viz. foto níže 

PLATBA STARTOVNÉHO: u vchodu pro tanečníky 

 

DŮLEŽITÉ informace, aby registrace probíhala hladce!!! 

Prosíme všechny vedoucí klubů, aby si vytiskli soupis účastníků (najdete v CDO systému po přihlášení - 

kalendář akcí - PŘEHLED STARTOVNÉHO) za váš klub a dle tohoto seznamu nám seřadili všechny potvrzení 

OTN (očkovaný, testovaný, prodělaný covid), akceptujeme pouze tištěné potvrzení nikoliv v elektronické 

podobě. 

 Je povinností organizátora vše jednotlivě zkontrolovat a odškrtat si účastníky a seřazení nám usnadní a 

hlavně urychlí práci a vy se budete moci kochat v hale o dost dříve 😊. Po jmenné kontrole OTN a zaplacení 

startovného vám následně můžeme vydat pásky pro účastníky soutěže. Děkujeme za Vaši spolupráci. 

Zároveň vás prosíme, abyste měli jmenný seznam všech doprovodů (všech trenérů a asistentů teamu, kteří 

nesoutěží), kde bude uvedené jméno, příjmení, telefon a podpis vedoucího klubu – tento dokument máte 

níže ve zpravodaji.  

 

 



 

 

POZOR TOTO SE NETÝKÁ DIVÁKŮ!!! 

Doporučujeme vám mít OTN vytisknuté i za účastníky, kteří přijedou na soutěž třeba později než vy, 

abychom vám mohli za ně pásku vydat !!!  

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY: musí mít tanečníci připevněné na ruce po celou dobu akce, je nutné je mít 

připevněné před vstupem do haly ať nedochází ke zdržení. 

VOLNÉ VSTUPY: Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný vstup na 

každých započatých 20 zúčastněných soutěžících. 

ŠATNY: Každý klub dostane při registraci informaci, kde se nachází jeho šatna. 

OBČERSTVENÍ: přímo v hale je restaurace a stánek s občerstvením. 

ODMĚNY PRO ÚČASTNÍKY: diplomy, medaile a věcné dary od CZECH DANCE ORGANIZATION. 

HUDBA: Vaše soutěžní hudba na MS bude stažena z uploadu. Vždy je ale nutné mít s sebou fyzicky na soutěži 

také náhradní zvukový nosič s hudbou (USB disk)! 

 

PRO DIVÁKY !!!  

VSTUP PRO DIVÁKY: Vstupenky jsou k zakoupení u vstupu pro diváky. Divák musí předložit OTN, a to jakkoli  

písemně či elektronicky.   

NA HALE I NA TRIBUNÁCH JE POVINNOST NOSIT RESPIRÁTORY (SPRÁVNĚ NASAZENÉ).  

Prosím dodržujte instrukce, aby soutěž měla hladký průběh. Soutěž se řídí aktuálními vládními nařízeními.  

 

Věříme, že vše společně zvládneme a zažijeme neopakovatelný závěr podzimní tour. Držíme palce všem 

tanečníkům, aby předvedli ze sebe to nejlepší  

 

Další důležité kontakty: 

Organizátor: Silvie Netíková 603 531 865 

Sčitatel: Martin Brejša  773 997 063 

Vedoucí soutěže: David Nováček 603380611 (harmonogram, průběh soutěže) 

Předseda poroty: Jiří Paulů, Lenka Krčová 

 

Těší se na vás Organizační tým Taneční skupiny Freedom, z.s. 

 



Těší se na vás Organizační tým Taneční skupiny Freedom, z.s. 

 

 

 

 


