
ZPRAVODAJ - JARO 2022

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, ahoj lidi se 
zájmem o tanec a účastníci Regionu Středočeský kraj CZECH 
DANCE MASTERS JARO 2022. 

Dovolte, abychom Vás tímto oslovili jménem TC R.A.K.,  z.s. orga-
nizátora této taneční události, která proběhne v Kladně. Budeme 
velmi potěšeni, pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže regionální 
mistrovství středočeského kraje. Nechceme jen, aby jste si splnili 
základní postupové kolo, chceme aby to byla alespoň i trochu 
zábava. Za TC R.A.K. se snažíme vše připravit, aby první soutěž 
po COVIDU byla zábavou, příjemnou událostí se spoustu cen.

• Název: Taneční tour CZECH DANCE MASTERS 2022  
• Pořadatel: Czech Dance Organization          
• Organizátor: TC R.A.K., z.s.
• Termín:  3.4.2022      
• Místo: Sportovní hala SAMK, Ul. Sportovců 818, Kladno   

• Porota, startovné, vstupné, informace o uzávěrce prezence: 
viz. Propozice v příloze                   

                                                                                                                      
• Ceny: Pro všechny medailisty jsme pro Vás připravili medaile + 

diplom. Věcné ceny pro VŠECHNY ÚČASTNÍKY. Cenu dostává 
každý.  

Organizační pokyny: 
PARKOVIŠTĚ/na malém parkovišti u haly, velké parkoviště přes 
silnici a v blízkém okolí – u fotbalové hřiště, za zimním stadionem. 
V areálu SAMK pouze pro VIP – porota.  
PLATBA STARTOVNÉHO/u vchodu pro tanečníky
VOLNÉ VSTUPY/každý kolektiv ma nárok na volné vstupenky 
minimálně v počtu zúčastněných soutěžních jednotek.
IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY/musejí mít tanečníci připevněné na ruce 
před vstupem do haly a po celou dobu soutěže. 
VELKÉ KULISY/nosit bočním vchodem haly – možnost najet i au-
tem, nahlásit u platby startovného, prosím „nosiči“ kulis musí mít 
již na sobě identifikační pásek!! 
ŠATNY/ šatny budou pojmenovány názvem skupiny
OBČERSTVENÍ/ na taneční ploše bude připraven stánek s občer-
stvením + Bar který je přímo u hlavního vchodu + okénko ve vesti-
bulu aquaparku + restaurace Sletiště vedle sportovní haly

Mapu areálu s označením vstupu pro diváky, tanečníky, vchod na 



rekvizity a restauraci Sleťák posíláme v příloze. 

DANCE PHOTO
DANCE PHOTO PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA a jeho focení soutěž-
ních disciplín. Jako vždy si můžete fotky prohlédnout po skončení 
kategorie na stánku a fotky si objednat. POZOR PLATBA HOTO-
VĚ!!! Nebude-li stánek, bude fotograf a lze fota zakoupit ONLINE. 
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 objednat fota všech 8 
(8x250,- Kč).

CR PRODUCTION
CR PRODUCTION zajištují oficiální video záznamy soutěží CDM. 
Tyto video záznamy 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 eshop: https://crproduction.eu

Budeme Váš informovat touto cestou, co nového připravujeme, 
jak bude probíhat organizace dne. V případě, že budete mít do-
taz. Prosím kontaktujte nás, ať Vám můžeme vyjít vstříc. 

Za nás věříme, že budete i nadále činnosti CDO, z.s. nakloněni a 
zúčastníte se se svými tanečníky tohoto soutěžního klání a pro 
diváky připravíte neopakovatelné taneční zážitky. Tímto bychom 
Vás chtěli poprosit, v případě, že jste tak již neučinili, aby jste kon-
taktovali soutěžní úsek CDO, z.s pro vyřízení všech potřebných 
formalit, aby Vaše účast na soutěži nebyla ničím limitována a vše 
jste měli včas připravené. Pokud budete něco potřebovat jsme 
připraveni Vám pomoci. 
Sportovní areály města Kladna, jehož součástí je sportovní hala 
je unikátem. Disponuje více jak 30 sportovišti téměř na jednom 
místě. Můžete si ve volné chvíli zacvičit na workout hřišti, fit parku, 
zaskákat v trampolínovém parku, zaplavat v aquaparku nebo se 
projít v lesoparku. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! Organizační tým TC R.A.K.

Další důležité kontakty: 
Organizace: Jan Kravec 603 109 583, jan.kravec@tcrak.cz
Sčitatel: Martin Brejša tel. 773 997 063


