
Vážení kolegové, 

 

dovolte nám, Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám      
hodně štěstí na MISTROVSTVÍ ČECH CZECH DANCE MASTERS 
2022 v Chomutově. Přípravám této prestižní a organizačně 
náročné akce věnujeme velkou pozornost!  

S čím můžete počítat: 
 ocenění pro 1. - 3. místo všech kategorií 

 trofeje 1. - 3. místo EXTRALIGA 

 narozeninové ceremoniály                                    

 zábavné hry s odměnou (tradiční herní knížka                          
s křížovkou a kvízy) 

 pozornost pro všechny tanečníky ktg. MINI, DVK                      
kteří se neprobojují na stupně vítězů 

 speciální ceny poroty (každý porotce udělí osobní                 
ocenění 1 choreografii „JOKER“) 

Parkoviště 

Mánesova 4980, 43001 Chomutov 

PARKOVIŠTĚ/ před halou pouze pro VIP – porota, sponzoři, další 
parkoviště je a za halou i pro busy a v blízkém okolí doporučujeme  
velká parkoviště ROCKNET ARÉNA (ZIMNÍ STADION) u Kauflandu.                  

V případě zájmu                       
o výlet po okolí,                      
doporučujeme                     
chomutovský                        
ZOOPARK,                              
největší ZOO v ČR. 



PLATBA STARTOVNÉHO/v reklamním stánku DANCE FEVER /                                   
1 VEDOUCÍ ZA KLUB Hradí se hotově na místě v den konání soutěže 
nebo převodem na účet organizátora - faktura a číslo účtu na vyžádání, 
kontaktujte nás na: beethovendcchomutov@seznam.cz  

VOLNÉ VSTUPY/kolektiv má nárok na volné vstupenky                             
minimálně v počtu zúčastněných soutěžních jednotek. U vícedenních 
soutěží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný vstup po celou 
dobu soutěže viz propozice. 

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY/musejí mít tanečníci připevněné                         
na ruce před vstupem do haly. 

VELKÉ KULISY/nosit zadním vchodem haly – možnost najet                           
i autem, nahlásit u platby startovného, zajistíme otevření, prosíme 
„nosiči“ kulis musí mít již na sobě identifikační pásek!! 

NAROZENINOVÝ CEREMONIÁL/prosím vedoucí, trenéry, pokud 
máte v týmu tanečníky, kteří v den soutěže mají narozeniny, nahlaste 
je při platbě startovného. 

OBČERSTVENÍ/Restaurace + stánek  - teplé jídlo, nealko, bagety  
a další různé dobroty, 2 minuty od sportovní haly se nachází náměstí 1. 
Máje, kde naleznete restaurace, kavárny i bageterii. 

PRODEJNÍ STÁNKY/DANCE PHOTO, SPARROW - sportovní oděvy,  
BUBBLE TEA 

DANCE PHOTO/SPECIÁLNÍ NABÍDKA POUZE PRO VEDOUCÍ 

KOLEKTIVŮ! Vedoucí si mohou DOPŘEDU objednat kolekci 

všech fotek cca 50 ks od 1 choreografie za paušál 250,- Kč. Máte-li v 

soutěži např. 8 choreografií, můžete si DOPŘEDU objednat fota všech 8 

(8x250,- Kč). Objednávky speciální nabídky: krupik.p@seznam.cz                     

OFICIÁLNÍ VIDEO ZÁZNAM/ CR PRODUCTION— disciplina 200,- 
Kč  s DPH., cely den 310,- Kč s DPH., DVD - varianty dle aktuální                     
nabídky v eshopu, speciální zvýhodněné akce budou dostupné na webu 
crproduction.eu 

PŘEVLÉKÁRNY/  Prosíme o shovívavost s velikostí převlékáren 

a o dodržování pořádku, má přijet cca 2000 tanečníků, zřejmě však na 

etapy, takže prosíme o úklid, ať ti po Vás nepřijedou do chlívku!                   

UPOZORNĚNÍ! Jedná se pouze o převlékárny, nikoli šatny, cenné věci si 

nechávejte u trenérů či rodičů, organizátor neručí za věci odložené v 

převlékárnách!!! 

Informace o místě konání, uzávěrce prezence, předběžném 

harmonogramu, složení poroty apod. naleznete v propozicích 

soutěže viz příloha mailu. 

Předběžný harmonogram: 25. 4.             Finální harmonogram: 5. 5.  

      Rádi bychom, aby soutěžní víkend v Chomutově                                                                           

byl plný úžasných tanečních výkonů, dojemných okamžiků a 

zábavy :-) Těšíme se na Vás! 

Organizační tým BEETHOVEN D.C., kontakt: 777339118 

mailto:krupik.p@seznam.cz
http://crproduction.eu

