
 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ      17.10.2021  Pražský K.O.  BATTLE 2021                 
  1. battle po COVIDU  

POJĎME SI TO OPĚT SPOLEČNĚ UŽÍT 
 
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, 
pořadatelem 1. tentokrát ligové soutěže BATTLE 1 vs 1 a crew letošní sezóny bylo vybráno  B.D.S. Academy Praha. 
Soutěž bude probíhat v prostorách TRESOR Club Prague, Praha 2, Vinohradská 25   
za dodržení  všech platných hygienických pravidel.                 
 
Dovolte nám prosím několik informací k organizaci soutěže: 

 

Prosíme připravte pro své tanečníky podle přehledu startovného tištěné potvrzení o nepřítomnosti Covid 1í9 
Stejně tak  vypište do připravené tabulky veškerý doprovod za celý klub. Nikoli diváky a také shromážděte dle tohoto 
seznamu tištené potvrzení o nepřítomnosti Covid 19. Umožní nám to nejrychlejší odbavení a prezenci. 
Tanečníky a doprovod = účastníky akce shromážděte před klubem nebo v jeho předsálí. K  platbě startovného pošlete zástupce, 
který vše vyřídí.  Poté dáte tanečníkům pásky na ruku a ti budou vpuštěni do šaten a na halu. Kam se bez  této pásky nikdo 
nedostane.      Všichni včetně diváků musí mít splněny platné hygienické podmínky k účasti na takovéto akci. 
Podmínky .účasti na této akci v další příloze. 
 
V okolí klubu je modrá zóna a parkovací automaty. 
U haly Sokol Královské Vinohrady je další parkoviště a hlavně je zde umístěn odběrový stan       http://anygence.com/site/praha2.  
 
STARTOVNÉ  se hradí v před vstupem do sálu kde se soutěž koná.  
Nebo předem nejpozději v pátek 15.10. na účet 1081107575/5500 a na soutěži se prokážete jen výpisem platby. 
Po zaplacení startovného a prokázání se identifikačními páskami budete moci jít dovnitř.  
Šatny jsou umístěny v prostorách sálu  v přízemí v tanečním sále.  
Každý kolektiv má nárok na jeden volný vstup na každých 15 tanečníků. 
 
VSTUPNÉ se hradí hned vedle startovného, po předložení potvrzení o nepřítomnosti Covid 19., potom se označí páskou a  
 mohou jít dovnitř. 
Všichni včetně diváků musí mít splněny platné hygienické podmínky k účasti na takovéto akci. 
A musí prokázat, že se  takové akce může účastnit  viz příloha Podmínky účasti, prosím instruujte rodiče. 
 
Do klubu je zákaz vnášení vlastního piti a jídla. To můžete mít s sebou v přeálí, v šatně v suterenu v tanečním sále,  
ale ne v hlavním sále.    Na sále bude k zakoupení neperlivá voda 1,5 l za 30 Kč a 0,7 l za 20. 
Jsou to podmínky klubu – děkujeme za pochopení. 
V prostorách klubu je v občerstvení.  V okolí klubu jsou restaurace i nákupní možnosti. 
 
DJ:  DEENO 
POOTA:  MIRO, DUĎA, MÁKA 
SPEAKER: YENDO a  FERINO 
V celém objektu i jeho nejbližším okolí  je přísný zákaz kouření a tagování.    

Odpadky patří výhradně do košů.  

Apelujeme na trenéry, rodiče a všechny účastníky, aby nezapomněli na slušné chování a uklidit po sobě. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zástupce společnosti BDS  Academy Praha,   
paní Danu Klasovou GSM 604935655, dana.klasova@seznam.cz 
 
Přejeme všem hodně sil a radosti z tance. 

 

                                                                                                 Těšíme se na Vás  v Praze team BDS  Academy 

 


