
ZPRAVODAJ MČR TAP DANCE

ADRESA HALY:

Sportovní hala Kbely, Toužimská 732,

Praha 9, Kbely

Parkoviště na místě je pro osobní

automobily zdarma

Autobusy mají vyhrazené parkoviště

Vaše soutěžní hudba bude stažena z

uploadu. Vždy je ale nutné mít s

sebou fyzicky na soutěži také

náhradní zvukový nosič s hudbou

(USB disk)!

HARMONOGRAM 
Předběžný harmonogram v příloze
(oficiální harmonogram bude zaslán ve
čtvrtek po ukončení prezence)
Otevření haly je v 7:30

Zahájení soutěže je v 9:30

Předpokládaný konec je ve 21:00

NÁSTUPY A ODCHODY NA PARKET JSOU ZLEVA Z

POHLEDU DIVÁKA!!!



DŮLEŽITÉ!!! 
POSTUP PŘI PŘÍJEZDU
DO HALY:

VSTUPENKY
PRO DIVÁKY

Prosíme všechny vedoucí klubů, aby si vytiskli 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), a to

ideálně vytisknuté. Je povinností organizátora vše

jednotlivě zkontrolovat a odškrtat si účastníky.

Diváci si kupují lístky na pokladně samostatně. Cena vstupenky je 200,-

Kč. Vstupenky nejsou označené místy. Divák musí předložit OTN, a to

jakkoli písemně či v mobilu. 

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!!! Po jmenné kontrole OTN

a zaplacení startovného Vám teprve můžeme vydat pásky pro účastníky soutěže. Pokud toto

nebudete mít připravené – velice se nám prodlouží doba vašeho vstupu do haly!!! Proto moc

děkujeme za Vaši připravenost. 

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.

VELKÉ KULISY/nosit zadním vchodem haly –

možnost najet i autem, nutné nahlásit u

platby startovného, zajistíme otevření,

prosíme „nosiči“ kulis mít již na sobě

identifikační pásek!! 



V případě, že nebudete mít platné OTN –

můžete využít testovaní na místě. Účastník

či divák musí tuto skutečnost nahlásit hned

u vchodu a jít do testovací místnosti,

teprve poté může jít na pokladnu. Osoba 

 musí mít s sebou VLASTNÍ SAMOTEST, KTERÝ

PROVEDE LEKÁŘ NA MÍSTĚ A VYSTAVÍ POTVRZENÍ.

PROSÍME TUTO VARIANTU VYUŽÍVEJTE POUZE

VÝJIMEČNĚ. Děkujeme.

COVIDOVÉ PRAVIDLA – MÁTE NÍŽE PŘILOŽENÁ

Každý klub dostane přiděleného asistenta, který

Vás provede halou a řekne Vám pravidla, která

je nutné dodržovat, ať už covidová, nebo

pravidla haly, kde se smí a nesmí pohybovat ve

stepkách atd.

PO CELÉ HALE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ POHYBU VE

STEPAŘSKÝCH BOTÁCH. 

STEPKY MŮŽEME MÍT POUZE NA MÍSTECH TOMU URČENÝCH

(tréninková místnost, plocha pokrytá kobercem, 

 jeviště). 

NAROZENINOVÝ CEREMONIÁL/prosíme vedoucí, trenéry,

pokud máte v týmu tanečníky, kteří v den soutěže

mají narozeniny, nahlaste je při platbě

startovného.



CENY 

Speciální ocenění TALENT GRAND PRIX ČESKÉ MINCOVNY: 

Česká mincovna věnuje hodnotnou cenu 6ti talentům, které si vybere
během celého dne. Tato cena se bude předávat v posledním bloku
vyhlášení a předá ji paní Lenka Klimentová – zástupkyně ČM.

Ceny pro soutěžící:

Česká mincovna – pamětní mince pro medailisty a vouchery v hodnotě
500,- na produkt spoření od ČM

TANEC BEZ HRANIC

 
TBH věnuje vouchery na letní taneční stáž v celkové hodnotě 
50 000,- Kč
        

Stipendia full pass + show entrance na TAP Dance

Prague Fest 2022 v celkové hodnotě 15.000 Kč

věnuje organizátor Tap Academy Prague. 

TAP DANCE PRAGUE FEST

Další ceny: 
Happy socks Tap Dance Edition
Lippert hotels – Síť hotelů Lippert hotels věnuje voucher na pobyt v hodnotě
5000,- Kč
Dermacol – kosmetické balíčky
Di Angelo Cosmetics – Angel Lips 

2 páry stepařských bot značky BLOCH Jason S. Smith
věnuje Dance-Shop.cz 

DANCE SHOP



SPECIÁLNÍ DÁREK
Česká mincovna spolu s organizátorem TAP ACADEMY

PRAGUE připravila speciální dárek pro všechny stepaře
- FOTOKOUTEK České mincovny,

kde se kdykoli kdokoli z vás může nechat vyfotit –
solo, duo, trio, malá skupina či formace 😊. 
Fotky Vám na místě ihned a zdarma vytiskneme a

věnujeme jako vzpomínku na Czech Tap Dance Masters
2021. 

 

DANCE PHOTO 

PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA

a jeho focení soutěžních disciplín. 

Jako vždy si můžete fotky 

prohlédnout po skončení kategorie 

na stánku Dance photo a fotky si objednat. 

POZOR PLATBA HOTOVĚ!!!



VÝDEJ OBĚDŮ

PRODLOUŽENÁ DOBA VÝDEJE 
OD 11:30 – 14:00. 

Při vstupu do haly dostanete
kartičky s číslem menu, které
jste si objednali. 
S touto kartičkou si oběd
vyzvednete. 

VIDEOZAZNÁM AKCE K ZAKOUPENÍ: 

CR Production
Záznam Vašeho vystoupení snadno a rychle.

Registrujte se a vybírejte videa ke sledování
na www.crproduction.eu - je to jednoduché,
rychlé a moderní - všechna zakoupená videa se
automaticky přidávají do Vaší osobní
videotéky. Začněte sledovat videa právě teď
na crproduction.eu.

Make it TAP!
9.10. MČR

Dance shop – stánek se stepařskými botami - POZOR PLATBA HOTOVĚ!!!

Happy socks – stánek veselých stepařských ponožek na podporu dětí
s autismem - POZOR PLATBA HOTOVĚ!!!

Make it TAP – stánek se speciální kolekcí oblečení CZECH TAP DANCE
MASTERS – POZOR PLATBA HOTOVĚ!!!

Těšíme se na Vás

Organizátor soutěže TAP ACADEMY PRAGUE 

Pořadatel CDO  

Shopping


















