
KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ                                                                  

 

Termín:   5. – 6. března 2022 

Adresa:   Dům kultury Jihlava, Tolstého 1455/2, Jihlava 

Vstup: V sobotu i v neděli bude pro školy otevřen hlavní vstup od 7,30 h. 

Parkování: K dispozici velká parkoviště za Domem kultury a Finančním úřadem, u OC Billa, možno také na  

                  nám. Svobody. Pokud bude někdo ubytován v hotelech v sousedství, doporučujeme nechat auto  

         na hotelovém parkovišti a jít kousek pěšky. 

Platby:    Platby za startovné můžete uhradit na bankovní účet nebo v hotovosti na místě před zahájením  

   soutěže. Hotovostní platby startovného budou probíhat na registraci ve vstupní hale Domu  

 kultury, na platbu obdržíte doklad o zaplacení a fakturu. 

Vstupné:   Vstup do hlediště pro hosty i soutěžící je zdarma. 

Program:    Brožura s programem pro hosty k zakoupení za 30,- Kč.  Pedagog obdrží program při registraci  

          zdarma. 

Dárky:   Pro všechny tanečníky obdržíte při registraci dárky od našich partnerů.  

Ocenění: Vyhlašovat budeme pouze první 3 nejlepší choreografie v každé kategorii. Ostatní diplomy  

 budete mít připravené v registraci cca 15 min. po skončení vyhlášení všech kategorií. 

Občerstvení: V prostorách Domu kultury bude k dispozici samoobslužná jídelna, bufet s občerstvením,  

 prodejní stánek s kávou a cukrovinkami a stánky partnerů. 

Foto:  V divadle můžete fotografovat bez použití blesku, avšak nesmíte rušit průběh soutěže.  

 Na soutěži bude také fotokoutek FotoFresa, kde se v případě zájmu budete moci domluvit i na  

 fotografování vašich tanečníků při vystoupení.  

GDPR:  V souvislosti se směrnicí GDPR upozorňujeme zástupce škol, že osobní údaje soutěžících jsou  

 shromažďovány výhradně pro potřeby pořádání soutěže, a to ve struktuře 

jméno/příjmení/datum narození/vysílající škola. Bez zadání těchto údajů není možné soutěžící 

přihlásit.  Osobní údaje včetně data narození jsou zpracovávány pouze systémem, který 

generuje rozlosování soutěžních čísel do jednotlivých kategorií, a dále jsou k dispozici pouze 

oprávněnému  zástupci vysílající školy pro kontrolu správnosti údajů u přihlášených soutěžních 

čísel. Jméno a příjmení soutěžícího s uvedením celkového věku (bez uvedení data narození) 



bude publikováno elektronicky v seznamu přihlášených soutěžních čísel a v tištěné podobě v 

Programu soutěže, Startovní a ve Výsledkové listině. Za zajištění souhlasu rodičů soutěžících s 

použitím osobních údajů v uvedeném rozsahu odpovídá vysílající škola a vyplněním těchto údajů 

do přihlášky vyslovení tohoto souhlasu potvrzuje. Pořadatel soutěže pořizuje ze soutěže foto a 

videozáznam. Tyto jsou určeny k prezentaci soutěže na webových stránkách soutěže Dance 

World Cup a na Facebookovém profilu soutěže. Správcem osobních údajů je paní Romana 

Petkovská. 

Bezpečnost: Upozorňujeme, že za odložené věci pořadatel soutěže neručí. Za bezpečnost všech soutěžících  

 zodpovídá pedagog nebo doprovod jednotlivých škol, prosíme o dohled nad dětmi během celé  

 soutěže. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených choreografií prosíme pedagogy o spolupráci  

 s koordinací soutěžících. Po vyhlášení výsledků prosím tanečníky, kteří ji nebudou tančit, aby  

 opustili prostory šaten a uvolnili tak místo dalším dětem. Všichni přítomní jsou povinni mít  

 zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem.  

Zdravotník:  Na místě bude k dispozici lékárnička pro první pomoc. Lékařskou pomoc vyhledejte v případě  

 potřeby v blízké nemocnici Jihlava. 

 

 

Těšíme se na Vás! 

 

Romana Petkovská 

Za organizační tým  

DWC Czech republic       


