
 
 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, účastníci Art, Couple, Belly Dance taneční 
tour CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2022. Těšíme se na Vaši účast a posíláme několik 
důležitých organizačních a navigačních informací. Prosíme v případě nejasností se nebojte nás 
kontaktovat. Jsme tu pro Vás.  

Název: ART+BELLY+COUPLE /1/ - sólo, duo, ms 

Pořadatel: Czech Dance Organization    

Organizátor: TC R.A.K., z.s. 
Zástupce organizátora: Jan Kravec 
Telefon: 603109583 E-mail: jan.kravec@tcrak.cz  

Termín: 15.10.2022 
Místo: Sportovní hala města Kladna na adrese Sportovců 818, Kladno  

Porota,startovné,vstupné: viz. Propozice v příloze  

Parkoviště: viz. Mapa níže 

Mapu areálu s označením vstupu pro diváky, tanečníky a restauraci Sleťák, posíláme v příloze. 

 

Organizační pokyny:  

Vstup pro diváky: Vstupenky nejsou označené místy. 

Platba startovného: u vchodu pro tanečníky. 

Identifikační pásky: musí mít tanečníci připevněné na ruce po celou dobu akce.  

Registrace: u tanečního parketu p. Brejša 

Vaše soutěžní hudba na MS bude stažena z uploadu. Vždy je ale nutné mít s sebou fyzicky na 
soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou (USB disk)! 

 
Volné vstupenky: Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný 
vstup na každých započatých 20 zúčastněných soutěžících. 

 
Šatny: Každý klub dostane při registraci informaci, kde se nachází jeho šatna. 

Občerstvení: Přímo na taneční ploše bude pro Vás připraven stánek s občerstvením. Bar, který je u 
hlavního vchodu + okénko ve vestibulu aquaparku u vchodu pro tanečníky. 



 
Nedílnou součástí komplexu je restaurace Sleťák, kde se můžete v klidu naobědvat nebo 

navečeřet. Restaurace, která klade důraz na domácí výrobu z čerstvých a kvalitních surovin. 
Www.sporthotelsletiste.cz 

Ceny: Těšit se můžete nejen na diplomy, medaile, ale také na věcné ceny pro 1. - 3. místo 

 

Prosím dodržujte instrukce, aby soutěž měla hladký průběh. 
 

 

Součástí areálu je Hotel Sleťák, kdo by měl zájem přespat. 

Pro účastínky soutěže máme domluvené snížené ceny - 560,-/os./noc + městský poplatek 15,-/noc 
za každou osobu. 

V případě  zájmu kontaktujte recepci e-mail a tel. na recepci recepce@sporthotelsletiste.cz, 
720 954 652. 
 
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 kontaktovali 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. 

 
Další důležité kontakty: 
Organizátor: Jan Kravec tel. 603 109 583 
Sčitatel: Martin Brejša tel. 773 997 063 
Vedoucí soutěže: Dana Klasová tel. 604 935 655 
Předseda poroty:  
 

Za TC R.A.K., z.s. Jan Liška, DiS. 
Těšíme se na Vás. Organizační tým TC R.A.K.  


