
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, tanečníci a účastníci,

chtěli bychom vás jménem organizátora soutěže srdečně pozdravit a těšíme se na 
vaši účast tentokrát v Teplicích na MČR DISCO DANCE. Níže prosím věnujte 
pozornost několika důležitým informacím.

Název:      MČR DISCO DANCE- sólo, duo, ms 

Pořadatel:  Czech Dance Organization    
                                                                                                  
Organizátor:  
Taneční skupina FREEDOM, z.s.
Zástupce organizátora:  Silvie Netíková 
Telefon: 739 057 315 
E-mail: sekretariat@ts-freedom.cz               

Termín:  10.12.2022

Místo konání:  Sportovní hala Teplice, Na Stínadlech 3280, 415 01  Teplice

Startovné:  platba v hotovosti v den konání soutěže 

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

Vstupné:  
základní vstupné 250,-
snížené vstupné 150,- (ZTP, senioři, děti do 15 let)
děti do 100cm ZDARMA



ORGANIZAČNÍ POKYNY

Parkoviště:  přímo před sportovní halou a přilehlém okolí (viz mapka níže) 
Důležité: opravdu využívejte k parkování pouze vyznačená místa pro parkování. Z praxe 
víme, že okolí hlídají strážníci Městské policie a neukázněné řidiče trestají. 
Řidiči busů, nechť si najdou místa stání v okolí sousedícího fotbalového stadionu FK Teplice 
nebo v přilehlém okolí. Nesmí nechat bus stát přímo před halou na parkovišti určená pro 
osobní auta!

Vstup diváci:  viz mapka níže

Vstup tanečníci:  u vstupu k recepci sportovní haly (viz mapka níže)

Pokladna:  u vstupu pro diváky - platba za vstupenky POUZE v hotovosti 

Prezence/startovné/identifikátory:  u vstupu k recepci sportovní haly (viz. mapka níže).
Důležité: tanečníci musí mít připevněné pásky na ruce před vstupem do haly a po celou 
dobu akce

Šatny:  při registraci dostane každý klub informaci, kde se nachází jejich šatna. 
Důležité: prosíme, aby si všechny děti z preventivních důvodů nenechávaly v šatnách své 
cennosti a uložily si je ke svým rodičům či trenérům.

Občerstvení:  hotelová restaurace (Pizzeria de Marco) + stánky přímo v hale (Sparrow, 
Bubble Tea, Caffé IN), 2 min od haly se nachází Kaufland – kavárna, cukrárna MOCCA či 

5 min od haly OC Galerie Teplice a hned vedle sousedící OC Fontána, kde se nachází další 
restaurace, kavárny, fastfoody, ... 

 

OCENĚNÍ, DOPROVODNÝ PROGRAM

 medaile pro 1. - 3. místo 

 diplomy pro finálová umístění 

 trofeje pro malé skupiny  1. - 3. místo 

 narozeninové ceremoniály – vedoucí skupiny nahlásí u prezence jména tanečníků, 
kteří mají v den soutěže narozeniny – organizátor připravil pro oslavence malou 
pozornost (předání dojde vždy v bloku „vyhlašování“)

 speciální ocenění od pořadatele za nejoriginálnější taneční kostým na téma 
SUPERHRDINOVÉ v kategorii „Basic School“ 



MAPY – prezence, vstupy, parkoviště

                                                    

        


