
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
CZECH DANCE TOUR

I. Úvodní část

1. CZECH DANCE TOUR (dále jen „soutěž“) je soutěží tanečních skupin a tanečních škol,
pořádaná jako otevřené mistrovství České republiky.
2. Soutěž vyhlašuje TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s., se sídlem Národní 59/30, Praha 1, 110 00
3. Tato obecně závazná pravidla soutěže CZECH DANCE TOUR (dále jen „pravidla“) se řídí
právními předpisy České republiky. Registrací soutěžící prohlašují, že všeobecným
podmínkám a pravidlům soutěže rozumějí a souhlasí s nimi.

II. Vyhlášení soutěže

1.  Registrace tanečních skupin a tanečních škol probíhá vždy v období leden - červen a to
výhradně na internetových stránkách soutěže www.czechdancetour.cz
2.  Přijetí do soutěže je podmíněno splněním podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel,
soutěžního řádu a propozic jednotlivých postupových kol soutěže, zveřejněných na
internetových stránkách www.czechdancetour.cz Přesný čas a místo konání postupových
kol bude zveřejněno způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
3.  Soutěž probíhá ve třech na sebe navazujících kolech s těmito soutěžními statuty:

1. REGIONÁLNÍ KOLA
2. ZEMSKÁ KOLA - Semifinále - mistrovství Čech a mistrovství Moravy
3. CELONÁRODNÍ KOLA - Finále - mistrovství České republiky

III. Podmínky pro soutěžní taneční skupiny a taneční školy

1.  Účastníkem soutěže může být taneční skupina, taneční škola, domov dětí a mládeže,
volnočasové centrum, základní umělecká škola či jiné uskupení splňující podmínky, pravidla
soutěže, soutěžní řád a propozice jednotlivých soutěží v rámci CZECH DANCE TOUR.
2.  Jednotlivým účastníkem soutěže se může stát pouze člen tanečního uskupení splňující
níže uvedené podmínky (dále také jen „soutěžící“). Soutěžící může být členem více
tanečních uskupení. Účastí v soutěži účastník souhlasí s všeobecnými podmínkami a
pravidly soutěže, soutěžním řádem a propozicemi soutěže. Účastník soutěže vlastnoručně
podepíše PODPISOVÝ FORMULÁŘ, nebo jej podepíše v zastoupení jeho zákonný zástupce
(u osob mladších 15-ti let) jako písemné potvrzení souhlasu s uvedenými podmínkami.
3.  Účastníci soutěže CZECH DANCE TOUR souhlasí s tím, aby pořadatel nebo osoba jí
pověřená pořizovala fotografické, obrazové a zvukově obrazové nebo zvukové záznamy
týkající se tanečníků, choreografie i projevů osobní povahy všech soutěžících, na všech
postupových a nominačních soutěžích akcí CZECH DANCE TOUR (dále jen „záznamy“) a
aby takové materiály užil v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými a
dostupnými způsoby užití (internet, propagace v médiích, tisk, printových a elektronických
médiích jako televize a rozhlas). Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území
celého světa. Každý účastník, tanečník (soutěžící) skupiny garantuje pořadateli soutěže
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CZECH DANCE TOUR, že nevznese žádný finanční požadavek za účast v jakékoliv této
postupové soutěži ani žádný jiný finanční požadavek za poskytnutí a užití záznamů.
4. Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky
soutěže, nebo vážným způsobem porušil pravidla daná soutěžním řádem, je oprávněn
soutěžícího, nebo celé taneční uskupení z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda
soutěžící splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně pořadatel, nebo osoba jím pověřená
a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
5. Účastníci soutěže CZECH DANCE TOUR souhlasí s tím, že pořadatel soutěží, poskytující
zázemí a služby v pronajatých prostorách soutěží, neodpovídá za škodu na věcech,
způsobenou třetí osobou (ust. § 433 zák. č. 40/1964 Sb občanského zákoníku), které byly
fyzickými osobami vneseny do prostorů soutěže, ledaže by ke škodě došlo úmyslným
zaviněním pořadatele soutěže, nebo některým z pracovníků pořadatele. Cenné předměty
jsou účastníci soutěže povinni ukládat u svých vedoucích skupin, nebo odpovědných
zástupců. Prostorem soutěže se rozumí sportovní hala jako její celek, včetně všech vnitřních
a vnějších prostor sportoviště.
6. Odstoupení ze soutěže je možné. Storno poplatek za odstoupení ze soutěže nebo
neúčast jakýchkoliv tanečníků v teamu (nemoc, zranění atd.) je 100%.

IV. Soutěžní kola - všeobecná pravidla

1. Hodnocení jednotlivých soutěžních tanečních choreografií provádí odborná porota (dále
jen „porota“). O složení poroty rozhoduje pořadatel. Každý vedoucí taneční skupiny nebo
choreograf má právo po ukončení hodnocení jednotlivých disciplín nahlédnout do hodnocení
porotců a zažádat o písemnou kopii výsledkové listiny a hodnocení.
2. Z regionálních kol postupuje dle postupového klíče na mistrovství Čech finalisté z každé
disciplíny a věkové kategorie.
3. Z regionálních kol postupuje dle postupového klíče na mistrovství Moravy finalisté z každé
disciplíny a věkové kategorie.
4. Z mistrovství Čech do finále MČR - CZECH DANCE TOUR postupují finálové
choreografie z každé disciplíny a věkové kategorie.
5. Z mistrovství Moravy do finále MČR - CZECH DANCE TOUR  postupují finálové
choreografie z každé disciplíny a věkové kategorie.
6. Pokud se postupující taneční skupina z jakýchkoliv důvodů nezúčastní následujícího
postupového kola, nebo finále, může pořadatel na její místo nasadit podle umístění v
předchozím kole náhradníky (další nepostupující taneční choreografie).

V. Ceny a dary

1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za
jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Pořadatel
neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna
u dodavatele této ceny či daru.
2. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.
3. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, zaplatí daň v souladu s právními předpisy
České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a



dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky a/nebo
letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí ceny.
4. Pořadatel neodpovídá za případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v
němž bude cena dodána. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci
soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

VI. Protesty na soutěžících - neregulérnost

1. Podání protestu na neregulérnost (v taneční disciplíně, věkové kategorii, při
neoprávněném a zakázaném použití kulis atd.) může podat pouze vedoucí tanečního
kolektivu, nebo choreograf a to ústní nebo písemnou formou u vedení soutěže. V případě
protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve
prospěch protestující strany.
2. Protest musí být doložen jakýmkoliv relevantním důkazem - video-nahrávkou, průkazem
totožnosti v případě protestu na neoprávněnost účinkování ve věkové kategorii, svědectvím
alespoň dvou nezávislých osob, starších 18-ti let.
3. Protest proti danému subjektu (taneční skupině, taneční škole, tanečníkovi atd.) bude
posuzován pouze za účasti tří stran.
a) strana, která protest podává
b) strana, která je protestu vystavena (její zástupce, vedoucí, choreograf atd.)
c) vedení soutěže, jakožto arbitr, který rozhoduje na základě soutěžního řádu a principu fair
play (tímto arbitrem může být jakákoliv nezávislá osoba, pověřená vedoucím soutěže, starší
18-ti let, z řad uznávaných odborníků na dané soutěži - např. vedoucí soutěže, vedoucí
poroty, zástupce pořadatele soutěže)
Proti rozhodnutí arbitra není opravný prostředek a toto rozhodnutí je nezvratné.
4. Vratná kauce v případě podání protestu je stanovena ve výši 1000,- Kč. Je splatná v
momentě podání protestu a musí být uhrazena hotově na základě vystaveného daňového
dokladu. Tato kauce je vratná v případě uznání protestu. V případě, že arbitr rozhodl v
neprospěch protestující strany, tato kauce propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
5. Protest musí být řešen na dané soutěži bezodkladně, v rámci bezvadného konání a
realizace soutěže.
6. Vedení soutěže může udělit souborům výjimku za soutěžních pravidel. Před podáním
protestu se nejdříve informujte u vedení soutěže.

VII. Obecná ustanovení

1.  Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu
nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s
uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci
zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
2. pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
3. pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit
konečné rozhodnutí.

V Praze dne 1.ledna 2022


