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 Parkoviště na místě je pro osobní automobily.
Poplatek je 50 Kč na celý den. Pozor, automat

nevrací! Vemte si prosím kovovou padesátikorunu.
 

Otevření haly bude v 7:00.

Testování
Řídí se dle aktuálních vládních nařízení. 

Více informací najdete v příloze - 4 KROKY.

Děkujeme, že budete dodržovat všechna potřebná nařízení a pomůžete tak
plynulému chodu celé soutěže. Covidová pravidla přikládáme níže.

Vstupenky
Diváci si mohou na místě zakoupit lístky na pokladně. 

Akceptujeme pouze hotovost!
 

Cena vstupenky je 200 Kč. 
Snížené vstupné 100 Kč (děti do 15 let, ZTP). Předškolní děti mají vstup zdarma.

 
Divák (od 12 let) je povinen jakkoliv předložit potvrzení OTN 

(osoba je očkovaná, testovaná nebo prodělala covid).
Poté bude divák označen identifikační páskou.

Ke vstupenkám není přiřazené místo k sezení, je jen na vás, které místo zvolíte.



Registrace
DŮLEŽITÉ!

 
Prosíme všechny vedoucí klubů, aby si vytiskli v CDO systému po

přihlášení v sekci 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. Potvrzení OTN musí mít

všichni od 12 let. Děti do 12 let potvrzení nepotřebují.
 

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 v
příloze.

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 vydat pásku!!!

 
IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY musí mít tanečníci připevněné na ruce po celou dobu

akce.

Harmonogram
Otevření haly: 7:00 

Zahájení soutěže Disco Dance: 8:30
Zahájení soutěže Hip Hop: cca 14:00

 Předpokládané ukončení soutěže: 20:00
 

Podrobnější harmonogram bude znám až podle reálného počtu
přihlášených tanečníků.

 
Během soutěže může dojít ke změně harmonogramu z důvodu

nedostavení některých soutěžících.
 Sledujte prosím harmonogram v průběhu dne a poslouchejte

moderátorku, která vás o případných změnách bude informovat.



Ceny pro soutěžící

Tak jako každý rok pro vás chystáme plno krásných cen. Letošní novinkou ale je 
DIPLOM PRO VŠECHNY!

 
 Nezáleží na pořadí, důležité je, že jste tu s námi byli a vydali ze sebe vše :)

 Památku na tuto soutěž si vyzvedněte u organizátorů. 

Narozeninový ceremoniál

Prosíme vedoucí a trenéry, pokud máte v týmu tanečníky, kteří v den
soutěže mají narozeniny, nahlaste to při platbě startovného.

Občerstvení

Ve vstupní hale pro vás bude nachystán stánek s občerstvením. Pokud
byste chtěli větší teplé jídlo, je možné si zajít do restaurace v obchodním
centru Campus Square. To je vzdálené cca 200 metrů od místa soutěže.

Těšíme se na vás! Tým Efekt Dance Brno




