
 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE  

TANEČNÍ SKUPINA ROKU 

I.Preambule 

1. Soutěž Taneční Skupina Roku (dále jen „Soutěž“) je soutěží tanečních skupin a tanečních škol, 

pořádaná jako otevřené mistrovství České republiky v street dance a art dance disciplínách na území 

České republiky a států Evropské Unie s možností postupu do dalších  mezinárodních  soutěží. 

2. Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Dance Station, se sídlem ul. Pujmanové 1553, Praha 4. 

3. Tato obecně závazná pravidla soutěže Taneční Skupina Roku (dále jen „Pravidla“) se řídí právními 

předpisy České republiky. 

II. Vyhlášení soutěže 

1. Registrace tanečních skupin a tanečních škol probíhá vždy v období leden  – červen, nebo září – 

prosinec, na internetových stránkách soutěže www.tanecniskupinaroku.cz.  

2. Podmínky přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel, soutěžním řádem   

a splnění propozic jednotlivých postupových kol soutěže, zveřejněných na internetových stránkách 

www.tanecniskupinaroku.cz  Přesný čas a místo konání postupových kol bude zveřejněno způsobem 

uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel. 

3. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných: 

1. Regionální kola 

2. Semifinále – mistrovství Čech a mistrovství Moravy 

3. Celostátní finále – mistrovství České republiky o nejlepší Taneční Skupinu Roku 

4. Popřípadě formou ONLINE pohárových soutěží nebo ONLINE postupových soutěží 

III. Podmínky pro soutěžní taneční skupiny a taneční školy 

1. Účastníkem soutěže může být jakákoliv taneční skupina, taneční škola, domov dětí a mládeže, 

volnočasové centrum či jiné uskupení splňující soutěžní pravidla soutěže, soutěžní řád soutěže a 

propozice jednotlivých soutěží. 

2. Jednotlivým účastníkem soutěže  se může stát pouze člen tanečního uskupení splňující níže uvedené 

podmínky (dále také jen „Soutěžící“): 

1. občanství České republiky , nebo států Evropské Unie, (kraj, který bude reprezentovat, si 

účastnici zvolí dle místa trvalého nebo přechodného bydliště) 

2. podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly, který účastník soutěže vlastnoručně podepíše, 

nebo jej podepíše v zastoupení jeho zákonný zástupce ( u osob mladších 15-ti let ) 

3. Účastníci soutěže TANEČNÍ SKUPINA ROKU podepsáním formuláře přihlášky stvrzují a souhlasí s tím, 

aby DS o.s. 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 TANEČNÍ SKUPINA ROKU, nebo tanečních soutěží 

vyhlašovaných pořadatelem   DS o.s.  a aby takové  materiály užil v dokumentačních a propagačních 

materiálech všemi známými a dostupnými způsoby užití (internet, propagace v  médiích, tisk, TV atd...).  

Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa. Každý tanečník (soutěžící) 

skupiny tímto garantuje a  svým podpisem stvrzuje pořadateli soutěže TANEČNÍ SKUPINA ROKU, že 

nevznese žádný finanční požadavek za účast v jakékoliv této postupové soutěži ani žádný jiný finanční 

požadavek za poskytnutí a užití licence.Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že 

soutěžící nesplňuje podmínky soutěže, nebo vážným způsobem porušil pravidla daná soutěžním řádem,  
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zákonem České republiky nebo jiným zákonným ustanovením ( trestným činem, propagací zakázaných 

politických stran, nebo hnutí, které porušují ústavu České republiky atd… ) je oprávněn soutěžícího, 

nebo celé taneční uskupení  z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda soutěžící splňuje podmínky 

soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel, nebo osoba jím pověřená a proti jeho rozhodnutí není přípustné 

odvolání.  

 

4. Účastníci soutěže TANEČNÍ SKUPINA ROKU podepsáním formuláře přihlášky stvrzují a souhlasí s tím 

že vyhlašovatel 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   ( většinou sportovních hal, tanečních sálů, 

tělocvičen atd…), 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. 

IV. Soutěžní kola – všeobecná pravidla 

1. Hodnocení jednotlivých soutěžních  tanečních choreografií provádí odborná porota (dále jen „Porota“).  

O složení poroty rozhoduje  vyhlašovatel. Proti rozhodnutí poroty je přípustné odvolání v případě 

podezření z vážného pochybení. Toto odvolání se řídí řádem pro neregulernost  – protesty na soutěžích. 

Porota své hodnocení na regionálních kolech vyhlašuje veřejně, formou zveřejnění hodnotících známek  

po každém soutěžním kole ( soutěžní disciplíny ). V dalších soutěžních kolech ( mistrovství Čech, 

mistrovství Moravy a MČR ) hodnocení poroty zveřejňuje vyhlašovatel pomocí moderátora soutěže a 

poté zveřejněním výsledků na sociální síti Facebook. Každý soutěžící má právo po ukončení hodnocení 

jednotlivých disciplín nahlédnout do hodnocení porotců a zažádat o písemnou kopii celkového 

hodnocení.  

2. Z regionálních kol postupuje na mistrovství Čech prvních 7 choreografií z každé disciplíny a věkové 

kategorie. Z regionálních kol postupuje na mistrovství Moravy prvních 10 choreografií z každé disciplíny 

a věkové kategorie. Z mistrovství Čech do finále MČR – Taneční Skupina Roku postupuje vždy prvních 

6 choreografií z každé disciplíny a věkové kategorie. Z Mistrovství Moravy postupuje prvních 6 

choreografií ( z každé věkové kategorie ). Z celorepublikové soutěže – mistrovství Slovenska TANEČNÁ 

SKUPINA ROKA postupují do televizního finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU vždy první 3 choreografie z 

každé taneční disciplíny ( z každé věkové kategorie ). Postupové nominace může pořadatel soutěže 

změnit, musí ale tuto změnu řádně a včas zveřejnit na webových stránkách www.tanecniskupinaroku.cz 

Současně tuto změnu musí zaslat všem vedoucím tanečních skupin do jejich emailových adres, 

evidovaných v přihlašovacím systému TSR 

3. Pokud se postupující taneční skupina z jakýchkoliv důvodů neúčastní následujícího postupového kola, 

nebo finále, může vyhlašovatel na její místo nasadit podle umístění v předchozím kole náhradníky          

( první nepostupující taneční choreografii ).  

V. Ceny a dary 

1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění. 

2. 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. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu 

a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru. 

3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné. 
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4. 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, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny 

některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny. 

5. Vyhlašovatel neodpovídá za případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude 

cena dodána. 

6. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či 

peněžních cen/darů. 

7. Podmínky udělení a získání vítězných cen jsou uvedeny v samostatných přílohách č.1, č.2 a č.3 obecně 

závazných pravidel soutěže. 

 

VI. PROTESTY NA SOUTĚŽÍCH – NEREGULERNOST : 

1. Podání protestu na neregulernost ( 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 – videonahrávkou, průkazem totožnosti 

v případě protestu na neoprávněnost účinkování ve věkové kategorii, svědectvím alespoň dvou 

nezávislých osob, starších 18-ti let atd… 

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 vyhlašovatele soutěže ) 

 

Proti rozhodnutí arbitra není opravný prostředek a toto rozhodnutí je nezvratné. 

 

4.    Vratná kauce v případě podání protestu je stanovena ve výši 500,- 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 rozhodně 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. 

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. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla bez možnosti náhrady. 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné 

rozhodnutí. 

4. V případě nepředvídatelné okolnosti, která by zabránila v nekonání dané akce, jakou je úmrtí, 
zemětřesení, vyšší moc atd., se v takovém případě vyhlašovatel zavazují zajistit dodatečnou 
náhradu za nerealizovanou akci ve stejném rozsahu. O náhradním termínu je povinen 
informovat na webových stránkách www.tanecniskupinaroku.cz 

VIII. Účast na soutěžích 

1. Soutěží TSR se mohou účastnit všichni členové i nečlenové všech tanečních organizací a také všechny 

taneční skupiny ze členských států Evropské Unie, které splňují podmínky soutěžního řádu dle 

vypsaných propozic k dané soutěži. Soutěžící se mohou účastnit soutěží bez klubové příslušnosti a není 

jejich povinností být členy jednoho tanečního klubu. 

2. Do postupových kol soutěžních formací, jsou taneční skupiny zařazeny dle propozic vyhlašovatele, není 

li jinak dáno, pak dle místa působení v dané zemi. Výjimkou jsou pouze taneční skupiny a jednotliví 

tanečníci, kteří mají kromě původního místa působnosti, také stejnojmenné zastoupení i v jiném státě 

EU. Tyto taneční skupiny mají právo si vybrat, které postupové soutěže a v jakém státě EU se budou 

účastnit postupových kol. Jestli v místě své působnosti, nebo v zemi EU, ve kterém taneční skupina byla 

založena a má své hlavní sídlo. 

3. Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho 

vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže. Při soutěži formací může každý soutěžící tanečník soutěžit v 

každé soutěžní disciplíně dané věkové kategorie v neomezeném počtu formaci. 

4. Všechny taneční soutěže a disciplíny jsou otevřené (není-li propozicemi stanoveno jinak). Soutěžící platí 

pouze jednorázový členský příspěvek ( dle propozic k dané soutěži ), není-li v propozicích soutěže 

stanoveno jinak. 

 

Samostatná příloha č.1*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny v případě 

cesty do New York City : 

Podmínky pro získání vítězné ceny - POBYT  V  NEW  YORK  CITY , 

pro absolutní vítězný team v dospělé věkové kategorii           

TANEČNÍ  SKUPINA  ROKU !!! 

1.1. Všichni tanečníci musejí splňovat věkový limit 15 a více let v den odletu do New York City !  

1.2. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu může být 14 osob – včetně choreografa a 

vedoucího skupiny ! V případě většího počtu tanečníků v choreografii si mohou ostatní tanečníci celý 

pobyt dokoupit dle cen stanovených pořadatelem soutěže, v případě menšího počtu tanečníků ve 

vítězné choreografii – např.11 – zbylá výherní místa propadají a není možné je navýšit např. dalším 

vedoucím skupiny, choreografem atd… , nebo na ně uplatňovat jakýkoliv právní nárok. 



 
 
1.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

1.4. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně členů vítězného teamu soutěže. 

1.5. Pořadatel neručí za plnění výhry v případě, že Spojené Státy Americké nevpustí některého ze 

členů vítězného teamu na své území, nebo mu předem neudělí vstupní doložku pro pobyt v NY, 

v takovém případě se úměrně snižuje počet míst pro plnění výhry ! 

1.6. Na výhru mají nárok pouze tanečníci vítězné choreografie ve finále MČR – TANEČNÍ SKUPINA 

ROKU + choreograf, případně vedoucí taneční skupiny ( tím se nemění maximální počet účastníků viz. 

bod 1.2. ) 

1.7. Výhru získá team v dospělé věkové kategorii který musí splňovat soutěžní řád daný 

vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto 

cenu vyhlásit, ani udělit. 

1.8. Vítězná choreografie v dospělé věkové kategorii musí získat titul „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ 

SKUPINA ROKU “ 

1.9. Vítězná taneční skupina musí v turné TANEČNÍ SKUPINA ROKU  mít současně zástupce jak 

v dětské věkové kategorii, tak  v juniorské věkové kategorii (  předcházíme tak „uměle vytvořených 

skupinám“ skvělých tanečníků, kteří se dají dohromady jen na jednu sezónu, naopak podporujeme 

taneční skupiny, které vychovávají v naší  branži tanečníky již od dětských let, věnují se své činnosti 

v širším rozsahu, nejen jako samostatná složka 14-ti profesionálů, tyto taneční složky mohou soutěžit 

i v kategorii základní liga ) 

1.10. Taneční skupina musí mít alespoň jednoletou historii ( opět se snažíme předejít případům, 

kdyby se v sezóně spojilo několik na sobě nezávislých skupin pod jedním názvem ) 

1.11. Dětská, nebo juniorská taneční složka vítězné taneční skupiny se musí probojovat taktéž do 

finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU a získat alespoň jeden další titul mistrů České republiky nebo mistrů 

Slovenska v jakékoliv taneční kategorii – včetně výkonnostní  kategorie základní liga ( disco, freestyle, 

hip hop, moderna atd,  nemusí to být  absolutní titul TSR ) 

1.12. Termín pobytu v NYC pro vítězný team bude stanoven  v průběhu roku a určí jej pořadatel 

soutěže ve spolupráci se sponzory ceny. Případnou změnu termínu může učinit opět výhradně 

pořadatel soutěže a tento náhradní termín musí být vítězným teamem akceptován. 

1.13. Porota má výhradní právo ve spolupráci s pořadatelem soutěže a hlavním sponzorem ceny 

rozhodnout o udělení vítězné ceny i tomu teamu, který nesplňuje některý z bodů č. 1.9., 1.10. a 1.11. 



 
 
V takovém případě může pořadatel soutěže rozhodnout o udělení výjimky a cenu tak získá i vítězný 

team, který některý z těchto bodů nesplnil. 

 

Samostatná příloha č.2*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny v případě 

tanečních campů nebo tanečních soustředění : 

Podmínky pro získání vítězné ceny – POBYT  NA SPONZORSKÉM 

TANEČNÍM CAMPU ,  

pro absolutní vítězný team TANEČNÍ  SKUPINA  ROKU!!! 
 

2.1. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu může být 15 osob – včetně choreografa a 

vedoucího skupiny ! V případě většího počtu tanečníků v choreografii si mohou ostatní tanečníci celý 

pobyt dokoupit dle cen stanovených pořadatelem soutěže, v případě menšího počtu tanečníků ve 

vítězné choreografii – např.11 – zbylá výherní místa propadají a není možné je navýšit např. dalším 

vedoucím skupiny, choreografem atd… , nebo na ně uplatňovat jakýkoliv právní nárok. 

2.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

2.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně členů vítězného teamu soutěže. 

2.4. Na výhru mají nárok pouze tanečníci vítězné choreografie ve finále MČR – TANEČNÍ SKUPINA 

ROKU + choreograf, případně vedoucí taneční skupiny ( tím se nemění maximální počet účastníků viz. 

bod 2.1. ) 

2.5. Výhru získá team v předem vyhlášené věkové kategorii,  který musí splňovat soutěžní řád daný 

vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto 

cenu vyhlásit, ani udělit. 

2.6. Vítězná choreografie v předem vyhlášené věkové kategorii musí získat titul „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU “ 

 

 

 



 
 
 

Samostatná příloha č.3*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny –  

HODNOTNÉ CENY OD PARTNERŮ TURNÉ  

pro absolutní vítěznou školu turné TANEČNÍ SKUPINA ROKU !!! 
 

3.1. Maximální počet soutěžních tanečníků vítězné školy může být 150 osob – včetně choreografa a 

vedoucího skupiny ! V případě většího počtu tanečníků ve vítězné taneční skupině, si mohou ostatní 

tanečníci věcné ceny dokoupit dle cen stanovených pořadatelem soutěže, v případě menšího počtu 

tanečníků ve vítězné skupině – např.120 – zbylé výherní ceny propadají a není možné je navýšit např. 

dalším vedoucím skupiny, choreografem atd… , nebo na ně uplatňovat jakýkoliv právní nárok. 

3.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

3.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítězného teamu soutěže. 

3.4. Na výhru mají nárok pouze tanečníci vítězné taneční školy, kteří se soutěže v daném soutěžním 

období účastnili jako aktivní odprezentovaní tanečníci, případně vedoucí taneční skupiny ( tím se 

nemění maximální počet účastníků viz. bod 3.1. ) 

3.5. Výhru získá taneční škola,  která musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a pořadatelem 

soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani udělit. 

3.6. Vítězná taneční škola musí alespoň jednou získat titul „mistr České republiky - TANEČNÍ SKUPINA 

ROKU ve výkonnostní kategorii profi show“ 

 

 

 

 

 



 
 

Samostatná příloha č.4*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny –  

HODNOTNÉ CENY OD PARTNERŮ TURNÉ  

pro absolutní vítěznou choreografii v dětské, juniorské, nebo 

dospělácké věkové kategorii TANEČNÍ SKUPINA ROKU !!! 
 

4.1. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu může být 25 osob – včetně choreografa a 

vedoucího skupiny ! V případě většího počtu tanečníků v choreografii si mohou ostatní tanečníci 

věcné ceny dokoupit dle cen stanovených pořadatelem soutěže, v případě menšího počtu tanečníků 

ve vítězné choreografii – např.11 – zbylé výherní ceny propadají a není možné je navýšit např. dalším 

vedoucím skupiny, choreografem atd… , nebo na ně uplatňovat jakýkoliv právní nárok. 

4.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

4.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítězného teamu soutěže. 

4.4. Na výhru mají nárok pouze tanečníci vítězné choreografie ve finále MČR – TANEČNÍ SKUPINA 

ROKU + choreograf, případně vedoucí taneční skupiny ( tím se nemění maximální počet účastníků viz. 

bod 4.1. ) 

4.5. Výhru získá team ve věkové kategorii,  který musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a 

pořadatelem soutěže – DS o.s. 

4.6. Vítězná choreografie v dané věkové kategorii musí získat titul „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ 

SKUPINA ROKU“ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Samostatná příloha č.5*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny –  

HODNOTNÉ CENY OD PARTNERŮ TURNÉ  

pro absolutní vítězné tanečníky v kategorii SÓLA a DUA v dětské, 

juniorské, nebo dospělácké věkové kategorii TANEČNÍ SKUPINA 

ROKU !!! 
 

5.1. Maximální počet tanečníků V KATEGORII SÓLA a DUA se řídí soutěžím řádem zveřejněným na 

www.tanecniskupinaroku.cz !  

5.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

5.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítěze soutěže. 

5.4. Na výhru mají nárok pouze vítězní tanečníci, kteří získají nejvíce bodů, dle předem vyhlášených 

pravidel soutěže TANEČNÍ SKUPINA ROKU. Na výhru NEMÁ žádný nárok choreograf, případně 

vedoucí taneční skupiny.  

5.5. Výhru získá tanečník ve věkové kategorii,  který musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem 

a pořadatelem soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani 

udělit. 

5.6. Vítězný tanečník v dané věkové kategorii musí získat titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v jakékoliv 

taneční disciplíně v profi lize“ 

 

 

 

 

 



 
 

Samostatná příloha č.6*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny –  

SUMMER  PARTY   

pro náhodně vylosovanou taneční skupinu z ČR nebo SK !!! 
 

6.1. Maximální počet tanečníků a hostů v rámci ceny „CHRISTMAS PARTY“ – ZDARMA V.I.P. RAUT , 

může být 100 osob – včetně choreografa a vedoucího skupiny ! V případě většího počtu tanečníků ve 

vylosované taneční skupině, si mohou ostatní tanečníci věcné ceny dokoupit dle cen stanovených 

pořadatelem soutěže.  

6.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

6.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítěze soutěže. 

6.4. Na výhru má nárok pouze taneční škola, která se aktivně zúčastní v daném soutěžním období 

soutěže Taneční Skupina Roku, případně další vybraní hosté, kteří budou na V.I.P. raut pozvání 

vedoucím taneční školy ( tím se nemění maximální počet účastníků viz. bod 6.1. ) 

6.5. Výhru získá taneční škola,  která musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a pořadatelem 

soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani udělit. 

Samostatná příloha č.7*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny CHOREOGRAF ROKU 
 

7.1. Maximální počet NJELEPŠÍCH CHOREOGRAFŮ ROKU v rámci soutěží po České republice, jsou 3 

osoby. Pořadatel může udělit také titul CHOREOGRAF ROKU pro další státy EU ( Slovensko, Německo, 

Rakousko, Polsko atd …) Maximální počet nejlepších CHOREOGRAFŮ ROKU pro další státy EU je 1 

osoba. V případě malého zájmu soutěžních skupin a soutěžních choreografů, nemá pořadatel 

povinnost tuto výhru vyhlásit, ani udělit. 

7.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 



 
 
7.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítězů soutěže. 

7.4. Na výhru mají nárok pouze vítězní CHOREOGRAFOVÉ ROKU, dle předem vypsaných pravidel 

soutěže – TANEČNÍ SKUPINA ROKU.  

7.5. Výhru získá choreograf, který musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a pořadatelem 

soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani udělit. 

7.6. Vítězní CHOREOGRAFOVÉ ROKU musí získat titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v jakékoliv taneční 

disciplíně ve výkonnostní lize „profi show““ 

7.7. Všichni choreografové musejí splňovat věkový limit 15 a více let v den odletu do New York City !  

7.8. Pořadatel neručí za plnění výhry v případě, že Spojené Státy Americké nevpustí některého 

z vítězných CHOREOGRAFŮ ROKU na své území, nebo mu předem neudělí vstupní doložku pro pobyt 

v NY, v takovém případě se úměrně snižuje počet míst pro plnění výhry ! 

7.9. Termín pobytu v NYC pro vítěze bodovací soutěže CHOREOGRAF ROKU, bude stanoven  

v průběhu roku a určí jej pořadatel soutěže ve spolupráci se sponzory ceny. Případnou změnu 

termínu může učinit opět výhradně pořadatel soutěže a tento náhradní termín musí být vítěznými 

CHOREOGRAFY ROKU akceptován. 

 

Samostatná příloha č.8*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání vítězné ceny CHOREOGRAF ROKU 

ROČNÍ PRONÁJEM VOZU ŠKODA FABIA !!! 
 

8.1. Vítěznou cenu získá nejlepší choreograf roku 2021, který v rámci soutěží získá nejvyšší počet 

bodů.   

8.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

8.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítěze soutěže. 



 
 
8.4. Na výhru má nárok pouze vítězný CHOREOGRAF ROKU, dle předem vypsaných pravidel soutěže 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU.  

8.5. Výhru získá choreograf, který musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a pořadatelem 

soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani udělit. 

8.6. Vítězný CHOREOGRAF ROKU musí získat titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v jakékoliv taneční 

disciplíně ve výkonnostní lize „profi show“ 

8.7. Pravidla a všeobecné podmínky užívání vítězného vozu – Škoda Fabia, se budou řídit smluvními 

závazky, uzavřenými s vyhlašovatelem soutěže – DS z.s. a vítězem soutěže „Choreograf roku 2021“. 

V případě, že výherce nebude souhlasit s některými z podmínek, daných smlouvou, automaticky mu 

propadá nárok na získání výhry a současně s tím ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu, nebo jinou 

satisfakci. Přesné znění smlouvy a podmínky výhry, budou výherci sděleny před samotným předáním 

výhry. Jako příklad podmínek smlouvy, bude například maximální roční nájezd kilometrů ( 15.000 km 

), dále pak roční pojištění s 10% spoluúčastí, povinná propagace partnera ceny – značky BARTH - GO 

v rámci polepu výherního automobilu Škoda, povinná propagace vyhlašovatele soutěže – značky BEST 

DANCE GROUP v rámci polepu výherního automobilu Škoda atd. 

8.8. Z důvodu nepředvídatelných dodávek technických komponentů, pro výrobu vozů Škoda, bude 

termín předání výherní ceny stanoven pořadatelem soutěže. 

Samostatná příloha č.9*  obecně závazných pravidel soutěže – podmínky pro uplatnění výherní ceny případě 

hodnotných darů od partnerů turné : 

Podmínky pro získání divácké ceny – LUXUSNÍ KOČÁREK 

„DVOJKOMBINACE“ OD MAXIM-KOCARKY.CZ !!! 
9.1. Vítěznou cenu získá jeden vylosovaný účastník turné TANEČNÍ SKUPINA ROKU, který se aktivně 

zúčastní divácké soutěže a vyplní formulář účasti divácké soutěže, uveřejněný na webové stránce 

www.tanecniskupinaroku.cz roku 2021.  

9.2. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny. 

9.3. Na výhru nevzniká  žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat 

jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných 

událostí na straně vítěze soutěže. 

9.4. Na výhru má nárok pouze vylosovaný výherce, dle předem vypsaných pravidel divácké soutěže 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU, uveřejněných na webové stránce www.tanecniskupinaroku.cz  

http://www.tanecniskupinaroku.cz/
http://www.tanecniskupinaroku.cz/


 
 
9.5. Výhru získá choreograf, který musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem a pořadatelem 

soutěže – DS o.s. Pořadatel nemusí v každém soutěžním roce tuto cenu vyhlásit, ani udělit. 

9.6. Vítězný CHOREOGRAF ROKU musí získat titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY v jakékoliv taneční 

disciplíně ve výkonnostní lize „profi show“ 

9.7. Účastníci divácké soutěže, kteří vyplní soutěžní formulář na webové stránce 

www.tanecniskupinaroku.cz, souhlasí s jednorázovým zasláním reklamních materiálů z webového 

portálu www.maxim-kocarky.cz. V tomto informativním oznámení mohou další reklamní zasílání 

ukončit a veškeré záznamy ze soutěžního formuláře budou automaticky smazány. 

 

http://www.tanecniskupinaroku.cz/
http://www.maxim-kocarky.cz/

