
 

Mistrovství Evropy v modern, jazz, balet 

  

Místo konání:              Sparta Aréna – Podvinný mlýn, Kovanecká 27, Praha 9  

Termín konání:  5.-8.6.2017 

Check in:   4.6.   18 – 20:00 v soutěžní hale 

5.-8.6         od 8:00 v soutěžní hale 

Hudba:   CD nosiče - odevzdat na check in – taneční disciplína, věková kategorie 

 Po soutěži CD vyzvednout opět na Check in. 

 PROSÍME VYROBIT ZÁLOHOVÉ CD 

Ocenění a diplomy: Finále – ceny budou předány osobně při vyhlášení. Diplomy umístění mimo 

finále budou k vyzvednutí na Check in. 

Taneční plocha: šedý baletizol 

Pozadí tan. plochy: Černé šály v kombinaci se žlutou 

Vstupné:  4 dny – 40 euro – 1000 Kč 

 1 den – 15 euro – 400 Kč 

Vlastní foto, video:  ZE SOUTĚŽE NEBUDE POŘIZOVÁN OFICIÁLNÍ ZÁZNAM NA CD.  

Je možné zakoupit video nebo foto voucher.  

Organizátor přístroj viditelně označí.    

JAKÉKOLI JINÉ NEPLACENÉ ZÁZNAMY JSOU ZAKÁZÁNY! 

 4 dny – 40 euro 

1 den – 15 euro 

Foto k zakoupení: tuto službu zařizuje Dance photo – ve vestibulu vstupu do haly 

Catering: Menu - polévka, hlavní jídlo a salát nebo dezert: 

180 Kč  - 7 euro 

Hlavní jídlo: 

135 Kč – 5 euro 

Polévka: 

45 Kč – 1,5 euro 

Šatny: rozpis šaten najdou jednotlivé týmy u vchodu do haly 

Lékařská služba: po celou dobu soutěže bude v hale zajištěna lékařská pohotovost.  



 

 

 

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: 

 metro: stanice Českomoravská 

 tramvaj: stanice Divadlo Gong 

              autobus: stanice divadlo Gong 

 Parkování:  osobní automobily – parkoviště u haly je zdarma.  

             POZOR – KAPACITA PARKOVIŠŤ JE OMEZENA. 

             V případě naplnění parkoviště je možné parkovat                                                                                                 

             v nedalekém obchodním centru Galerie HARFA – zdarma! 

 

 

Autobusy:        POZOR! PARKOVIŠTĚ NEMÁ KAPACITU NA PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ. 

Autobusy nesmějí stát v ulicích okolo haly. Je nutné tanečníky z autobusu 

před halou vyložit a odjet zpět k hotelu na parkoviště nebo na odstavná 

parkoviště. 



Doprava do haly z hotelu DUO veřejnou dopravou: 

 Autobusem č. 152 ze stanice Střížkov – přímo před hotelem do stanice 

             Českomoravská /15 minut/ a odtud 7 min. chůze k hale                           

                                                               

 

 


