
Časový sled akce - jednodenní oblastní soutěžní kolo – ŽATEC 5. 5. 2019 
 

  

Čas.rozvrh:                     Akce:                                                                                                            Místo: 

 

 

7,00 -  8,00 hod        - příjezd           Letní kino 

                                

                                 - platba obědů a převzetí stravenek                                                       Školní jídelna u Letního kina 

 

 8,15  -  8,45 hod      - přijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení Svazu                          Městský úřad,  

                                   starostkou města, rozlosování soutěže.                                                Zasedací místnost. 

 

 

9,00 – 9,30 hod         - průvod městem                                                                                  Od Letního kina  

                                                                                                                                                směrem na  náměstí. 

 

9,30 hod                    - slavnostní zahájení starostkou města                                                 Náměstí – kostky. 

 

 

 9,45  - 11:30 hod       - 1.část soutěže  "Pochodové defilé"                                                   Náměstí Svobody 

 

 

10,45 – 13,00 hod    - prostorové a zvukové zkoušky na podiu                                             Letní kino 

                                   (dle časového harmonogramu)  

 

11,30- 13,00 hod      -oběd (po soutěži na nám. Svobody postupný odchod na oběd) 

 

 

13,30 – 16,30 hod     - 2.část soutěže "Pódiové formace"                                                      Letní kino 

 

 

16,30 - 17,00 hod     - doprovodný program                                                                           Letní kino 

 

  

17,00 - 17,15 hod     - vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích,                         Letní kino 

                                   slavnostní zakončení. 

 

 

17,30 hod                 - předání hodnotitelských listů vedoucím všech zúčastněných MS,      Letní kino 

- předání pokynů a informací vedoucím postupujících skupin. 

 
 
 

Důležité informace: 

 

1) Příjezdy a parkování autobusů – k Letnímu kinu (autobusy slouží jako šatny pro soutěžící). 

2) WC je v areálu Letního kina, resp. Na radnici (při pochodovém defilé). 

3) Pořadatel bude při registraci vybírat příspěvek soutěžících na stravu . 

     (platí pro všechny soutěžící, vedoucí a doprovody). Budou předány stravenky. 

4) Pořadatelé neodpovídají za odložené věci nebo ztrátu cenností (mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery apod.). 

5) Vstupné do Letního kina bude ve výši 60,- Kč na osobu. Soutěžícím, vedoucím a povoleným doprovodům  

     bude pořadatelem vydáno jednotné označení – vstup mají zdarma.  

     Připomínka: ktg. Děti (1 vedoucí a nejvýše 4 doprovody), ktg. Junior a Senior (1 vedoucí + nejvýše 2 doprovody). 

6) Doprovod bude vpuštěn do areálu pouze s platnou volnou vstupenkou (páskou). 

7) Nástup a odchod z jeviště letního kina je vymezen koridorem z plotů (zvlášť pro nástup a pro odchod), prosím  

    dodržujte tento vymezený prostor a nezdržujte se v okolí této zóny, bráníte tak nástupu a odchodu dalších  

    účinkujících. 
 


