Výběrové řízení na organizaci MČR družstev 6.6.2015
2. kolo

Podmínky výběrového řízení
Toto výběrové řízení se neřídí zákonem o veřejných zakázkách
1.1. Minimální požadavky na organizátory:


organizátor je dle zákona oprávněn pořádat sportovní akce



dodržení všech ustanovení soutěžního řádu ČSTS a schválených propozic



respektování poroty jmenované ČSTS (max. družstva 16)



použití výpočetního systému zapůjčeného ČSTS a sčitatele zaškoleného pro jeho používání



úhrada cestovních výdajů porotcům a funkcionářům dle schválených propozic až do výše použití os.
automobilu (dle FŘ, př. ČSTS)



odměna pro porotce a funkcionáře dle schválených propozic v minimální výši 200,- Kč/hod (porotci od
porady poroty po poslední vyhlášení výsledků, funkcionáři od doby 1 hodiny před zahájení prezence do
předání závěrečných materiálů organizátorovi)



v případě, že akce začne před 10 hodinou ubytování pro funkcionáře a porotce v noci před soutěží



v časovém harmonogramu respektovat požadavek, že porotci nesmí hodnotit bez přestávky déle než 2
hodiny



v případě, že akce skončí po 20 hodině ubytování v noci po soutěži pro funkcionáře a porotce



ceny pro vítězné 3 družstva v minimální výši 3.000,-Kč/družstvo, pro zbývající finálová družstva
v minimální výši 1.000,-Kč družstvo.



velikost parketu min 12 x 18 m



použití parketové nebo palubové podlahy



zajištění podmínek pro provedení antidopingové kontroly



souhlas organizátora s bezplatným pořizováním amatérských TV záznamů členy ČSTS nebo pro potřeby
ČSTS



volný vstup pro čestné členy, prezidium, dozorčí radu ČSTS a oficiální zástupce ČOV, MŠMT a ČASPV
(do 40 míst)



čestné místenky pro statutární zástupce ČSTS a oficiální zástupce ČOV, MŠMT, ČASPV a WDSF (do 20
míst)



volný vstup pro soutěžící v den konání soutěže, které se zúčastňují (netýká se placení startovného)



uzavřít smlouvu o předání organizátorských, reklamních (a televizních) práv k akci do 1 měsíce po
předložení smlouvy ze strany ČSTS



v případě, že ČSTS předá televizní práva třetí straně, respektování technických a organizačních požadavků
této třetí strany



respektování oficiálních sponzorských, reklamních a mediálních partnerů ČSTS



umístění loga (1x1m) a názvu ČSTS a ČASPV vedle oficiálního názvu soutěže, případně na čelní ploše
tanečního parketu



umístění státní vlajky ČR



umožnit účast odborného dozoru na jednáních organizačního štábu akce již při její přípravě
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odsouhlasení všech materiálů, ve kterých se objeví informace o ČSTS, ČOV, ČASPV, WDSF, státních
orgánech a o tanečním sportu obecně odborným dozorem ČSTS



zajištění přístupu akreditovaným trenérům s licencí ČSTS do vyhrazených prostor v blízkosti soutěžního
parketu



zákaz kouření ve všech prostorech



v případě TV natáčení předat ČSTS záznam na DVD



zajištění vyhrazeného prostoru s dobrým výhledem pro porotce na parketu i mimo parket pro hodnotící i
nehodnotící porotce



zajištění prostoru pro akreditované (oficiální) fotografy, kameramany, novináře tak, aby nedošlo k narušení
průběhu soutěže



zajištění možnosti stravovaní pro páry a jejich doprovod



soutěže VŘ nesmí být prokládány soutěžemi Hobby



organizátor se zavazuje zajistit hudební doprovod, který garantuje dodržení charakterů tance dle pravidel
WDSF

1.2. Upřednostňující kritéria
například:


úspěšné pořádání soutěží v předchozích letech a dodržování sjednaných podmínek – dle zpráv odborných
dozorů ČSTS a vyjádření organizátora k těmto zprávám



minimální kapacita diváků – 300



vysílání pořadu z těchto akcí v TV



zajištění účasti vedoucích politických a hospodářských osobností



sponzorský dar nebo zajištění příjmu pro ČSTS



parkoviště pro 100 osobních automobilů do vzdálenosti 300m od místa konání soutěže



technické parametry tanečních ploch a tanečního prostoru pro titulární soutěže (včetně vzhledu, taneční
parket, na kterém nebudou vyznačeny čáry pro jiné sporty, ohraničení parketu, vzhled průčelí)



osvětlení ,které oddělí taneční plochu od prostoru pro diváky a vytvoří důstojnější atmosféru

specifikujte další: ................

1.3. ČSTS zajistí pro tyto akce


poháry, medaile a diplomy,



zapůjčení loga ČSTS a ČASPV



zapůjčení CD s hymnou a znělkou



zapůjčení výpočetního systému pro hodnocení a vyhodnocování soutěže



propagaci na webu a facebooku ČSTS



pozvání oficiálních hostů



dle schválení prezidiem ze dne 15.3.2015 finanční dotaci v celkové výši 100 000 Kč

1.4. Správní poplatky


Správní poplatek za změnu termínu soutěže po přidělení soutěže je 10.000,- Kč. Tento poplatek platí
oboustranně.

Zpracoval: 19.3.2015

Luboš Novotný
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