
 

Vážení vedoucích tanečních klubů,  

jsme velice rádi, že jste se rozhodli účastnit se regionálního kola soutěže CDO 

Czech dance masters 2022 a za pořadatele TŠ Dance Nation se budeme snažit, aby 

pro Vás byla soutěž pohodová, úspěšná a bez komplikací.  

 

Místo konání: TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská75, Plzeň – Slovany, 326 00 

 

Otevření haly pro vedoucí, diváky i tanečníky: v 8:00 hodin 

 

Prezence probíhá pouze formou tzv. DCS prezence. Nezapomeňte tedy včas 

provést tuto prezenci přes DCS CDO, tedy stejnou formou, jakou se provádějí 

přihlášky. V případě, kdy nejsou žádné úpravy oproti přihláškám, není třeba již 

prezenci nijak potvrzovat. POZOR!!! Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po 

jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před 

plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!! 

 

Vstup pro diváky: diváci i tanečníci mohou jít pouze hlavním vchodem, kde bude 

probíhat prodej vstupenek již od 7:45 hodin. Do haly bude vstup umožněn od 8:00 

hod.  

 

Vstup pro vedoucí a úhrada startovného: Vedoucí mohou od 7:45 hlavním 

vchodem (kde nahlásí název klubu), nebo zadním vchodem k VIP salónku, kde se 

platí startovné a předávají se pásky pro tanečníky a jejich doprovody (jedna 

formace = jeden vstup pro trenéry). Trenéři také dostanou informace o šatnách, 

kulisách atd.) POZOR, PLATBY POUZE HOTOVĚ.  

 

Rekvizity a kulisy: Ty bude možné vnášet bočním vchodem haly. Ten bude 

uzavřený. Při platbě startovného dostanete telefonní číslo a domluvíte si otevření 

těchto bočních dveří a přesun rekvizit a kulis.  

 

Zázemí haly také nabízí: 

 Restaurace, kde je možné zakoupit pití, nebo jídla dle nabídky.  

 stánek Copa? Kafé, který nabízí výborné občerstvení, chorvatskou kávu, 

dezerty a další 

 Stánek Bubble tea , který bude nabízet i kávu  

 Stánek s taneční obuví a doplňky pro tanečníky  

 Dance photo ateliér – 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 POUZE 

HOTOVĚ.  

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POUZE PRO VEDOUCÍ KOLEKTIVŮ! - - Vedoucí si mohou 

DOPŘEDU objednat kolekci všech fotek cca 50 ks od 1 choreografie za paušál 250,- 

Kč. Tedy máte-li v soutěži např. 8 choreografií, můžete si dopředu vše objednat 

fota všech 8 (8 x 250,- Kč).  

OBJEDNÁVKY SPECIÁLNÍ NABÍDKY: e-mail: krupik.p@seznam.cz  

 

 CR PRODUCTION 

 

mailto:krupik.p@seznam.cz


CR PRODUCTION zajišťuje oficiální video záznamy soutěží CDM. Tyto videozáznamy 

budou ke zhlédnutí a stažení za poplatek do 3 dnů po soutěži. Disciplína 200,- Kč 

s DPH., celý den 310,- Kč s DPH.  

Link na e-shop: https://crproduction.eu  

 

Porada vedoucích: v 9:45 hod. Na poradě si upřesníme příchody a odchody 

tanečníků.  

 

Narozeninový ceremoniál: Pokud má někdo z Vašich tanečníků narozeniny, 

nezapomeňte to nahlásit nejlépe při platbě startovného.  

 

Během soutěže také budou probíhat soutěže pro diváky  

 

Na soutěži se můžete se svými dotazy a požadavky obracet na team Taneční školy 

Dance Nation, který bude mít stejná trička s logem školy a nápisem pořadatel. 

Pokud to bude v našich silách, budeme Vám ve všem nápomocni.  

 

V případě dotazů ohledně soutěže samotné můžete volat na číslo 777 347 539 – 

Jana Marková – odpovědný vedoucí pořadatele.  

 

Informace o uzávěrce prezence, předběžném harmonogramu, složení poroty, apod. 

naleznete v propozicích soutěže viz příloha e-mailu. Finální datum harmonogramu 

je čtvrtek 7. 4. 2022.  

 

Pevně věřím, že si soutěž u nás užijete a moc se na Vás těšíme.  

 

Pěkný den 

 

Jana Marková  

TŠ Dance Nation Plzeň  
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