5.ročník Mezinárodní amatérské baletní soutěže
„Na špičkách“ Brno 2019
Areál Brněnského výstaviště sál Rotunda a pavilon A
27.4. a 28.4. 2019
Vstup do areálu výstaviště pro účastníky či návštěvy soutěže bude možný zdarma pouze vchodem přes Kongresové centrum
u hlavní brány.
Vjezd do areálu výstaviště bude možný branou č.4 pouze po předložení vyplněného Povolení o vjezdu a parkování.
Sál Rotunda je situován v centru veletržního areálu, v přízemí pavilonu A, kde budou šatny pro soutěžící. Upozorňujeme, že
v sále Rotunda bude atypické pódium 9 metrů šířka x 12 metrů hloubka bez šál s kruhovým hledištěm – viz. Nákres pódium
a šatny. Virtuální prohlídka sálu bez úpravy pódia: http://www.bvv.cz/pronajmy/konferencni-saly/sal-rotunda/.
Platby za startovné můžete uhradit na účet Fio banky, číslo účtu: 4604646046/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo 206
a do poznámky napište jméno Vaší školy, ev. jméno tanečníka. Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím o fakturační údaje,
faktura Vám bude zaslána emailem a originál předán u registrace. Hotovostní platby startovného budou probíhat ve vstupní
hale sálu Rotunda při registraci, na platbu obdržíte doklad o zaplacení.
Vstup do hlediště pro hosty i soutěžící je zdarma.
Program pro hosty k zakoupení á 20,- Kč. Školy obdrží program při registraci.
Občerstvení. V pavilonu A3, spojené chodbou s pavilonem A2, kde budou šatny, je k dispozici jídelna a přímo ve vstupní
hale Rotundy je bufet s občerstvením. Stravenky si můžete zakoupit v infostánku ve vstupní hale Rotundy. Cena dětské porce
70,- Kč a dospělé 109,- Kč (v nabídce jsou kuřecí paličky pečené, kuřecí stripsy, smažený květák, zapečené těstoviny, přírodní
kuřecí plátek, lívanečky s lesním ovocem apod., přílohy bramborová kaše, hranolky, šťouchané brambory, dušená rýže,
polévka - dle denní nabídky), dále zeleninové saláty 89,- Kč, tousty 50,- Kč, obložené chlebíčky 24,- Kč. Napište prosím
orientační počet stravenek, není nutné objednat konkrétní jídlo. V areálu výstaviště je omezená možnost občerstvení.
Průběh soutěže bude částečně dokumentován, fotografie budou k dispozici na zabezpečeném uložišti, odkaz bude
zaslán. Na soutěži bude fotokoutek Foto Fresa, kde se v případě zájmu budete moci domluvit na fotografování vašich
tanečníků.
V prostorách vstupní haly bude stánek s baletními potřebami a baletním oblečením obchodu Dance shop.
Zázemí pro soutěžící bude v šatnách pavilonu A2, kde bude více škol dohromady. 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.
Za celý organizační tým zdraví a na setkání v Brně se těší

Ing. Ivana Šnajderová
tel. 724 211 264
filianek@filianek.cz
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