13. ročník amatérské soutěže v klasickém a moderním tanci

Baletní mládí 2020, Praha – Žižkov
KC hotelu Olšanka, 17. a 18. 10. 2020
Vážení pedagogové, žáci a příznivci baletu,
rádi bychom Vás opět pozvali do Prahy na 13. ročník soutěže Baletní mládí Praha Žižkov 2020,
který se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2020 v KC hotelu Olšanka.
Vzhledem k současné situaci covid-19 a z toho plynoucích hygienických opatření budeme
muset zcela důsledně dodržet termín uzávěrky soutěžních čísel tak, abychom mohli přesně
spočítat účastníky soutěže (500-1000 lidí na akci – počet záleží na vydaném nařízení). Tento
postup jsme nuceni učinit, abychom byli v souladu s doporučením či nařízením vydaných
hygienických opatření.
Startovné se bude platit v hotovosti na místě (tak jako v minulých ročnících v sále u stolu
s technickým vybavením u paní Zellerové) a v den konání soutěže, abychom předešli vracení
startovného.
Z důvodu omezení počtu na hromadných akcích bude mít na soutěž povolen vstup pouze
soutěžící + 1 osoba a pedagog. Každý při příchodu dostane razítko na ruku, aby se předešlo
chybnému propočítání návštěvnosti. V objektu konání soutěže bude u vstupu probíhat kontrola
počtu účastníků.
V letošním ročníku jsme též kvůli omezenému počtu účastníků zrušili vstupné.
Budete-li si zajišťovat ubytování v Hotelu Olšanka, vložte prosím v rezervačním systému na
stránce „Potvrzení rezervace“ do pole pro speciální požadavky (vlevo dole) heslo “Baletní
mládí“ z důvodu evidence klientů hotelu, kteří se vztahují k naší soutěži.
V den konání soutěže bude nutné dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (rouška,
rukavice odstupy, počty účastníků, dezinfekce apod.).
Prosíme všechny účastníky soutěže, aby se i ve vlastním zájmu snažili dodržovat veškerá
aktuálně daná nařízení, prosíme o snahu zachovávat dané rozestupy a omezit shromažďování
se ve větších skupinách.
Letošní baletní soutěž bude mít určitá omezení vyplývající ze současné situace a nebude tudíž
poskytovat takový komfort, na který jsme byli zvyklí.
Také zatím neumíme odhadnout, bude-li se soutěž konat po oba stanovené dny nebo pouze
v sobotu 17. října. Toto se bude odvíjet také od toho, kolik se přihlásí soutěžících.
Vzhledem k tomu, že se situace stále mění, budeme sledovat vyhlášená nařízení krajské i
celostátní hygieny a budeme se snažit v co nejkratším termínu o těchto změnách informovat na
našich stránkách, tak aby nedošlo k porušení nařízení a aby soutěž mohla proběhnout v co
nejpřijatelnějších podmínkách a neohrozili jsme zdraví soutěžících a všech účastníků.
Děkujeme za pochopení a již se těšíme na opětovné setkání.

