Galavečer tanečního sportu
Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších tanečních párů
roku 2017. Tentokrát budeme v novém formátu oceňovat vítěze Ranklistu ČR a opět vyhlašovat
Výroční ceny ČSTS.
Termín konání:

neděle 7. ledna 2018, od 19.30 do cca 21.30 hod.

Místo konání:

Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 556, Zlín
http://www.kc-zlin.cz/

Večerem vás provedou: Jan Onder a Hana Felcmanová.
Hostem večera bude zpěvačka a herečka Hana Holišová.
Na akci jsou k dispozici vstupenky do 4 zón (dle plánků v příloze):
Zóna A – 450,- Kč (stoly v 1. a 2. řadě u tanečního parketu proti pódiu) welcome drink
Zóna B – 350,- Kč (stoly ve 2. řadě po stranách a ve 3., 4. řadě proti pódiu)
Zóna C – 250,- Kč (stoly – 2. balkon)
Zóna D – 200,- Kč (nemístenkové – 1. a 2. balkon)
VIP zóna – distribuce není realizována přes předprodej, určeno pro partnery a čestné hosty
PARTNERSKÁ zóna – organizace a taneční kluby mají možnost zakoupení míst u stolu a reklamy
u tanečního parketu v ceně 10.000,- Kč.
OCEŇOVANÉ PÁRY mají zajištěna místa na „PÓDIU VÍTĚZŮ“.
Předprodej vstupenek je realizován prostřednictvím webových stránek TK Fortuna Zlín
(https://www.tkfortuna.cz) a bude zahájen 6. 12. 2017.
Program:
18:45 Otevření sálu
19:30 Zahájení
21:20 Předpokládaný konec programu
Zvláštní upozornění:
1. Ve stejných prostorách bude probíhat i Kongres ČSTS. Účastníkům Kongresu bude při předložení
vstupenky na večerní program poskytnuta sleva z ceny za kongres ve výši 100,- Kč.
2. Nominované a dekorované páry a zvaní hosté dostanou samostatnou zprávu s instrukcemi (včetně
informace o refundaci části ceny pořízených vstupenek pro doprovod).
3. Vstup do sálu v 18:45 – 19:30 hod. Z organizačních důvodů si dovolujeme požádat o dochvilnost –
program bude natáčet Česká televize a pozdější příchod by mohl způsobit organizační problémy.
4. Parkování v budově Kongresového centra, nebo na ul. Hradská, případně nám. T. G. Masaryka 6.
5. Pro oceněné ve STT a v LAT a jejich doprovod je možné uplatnit v rámci proplacení cestovných
náhrad na pár i proplacení vstupného do výše 800,- Kč za jednu skupinu tanců a 1 400,- Kč za dvě
skupiny tanců.
Doplňkový program kongresu:
6. 1. 2018 Setkání Odborné komise a lektorského sboru – 14:00 Hotel Tomášov Zlín
7. 1. 2018 Setkání zástupců klubů – 17:30 až 19:00 Kongresové centrum Zlín
6. a 7. 1. 2018 Workshop a individuální lekce se Sergejem Milicijou
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