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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Poskytnutí dotace, účast na ME v akrobatickém rokenrolu, ID 
PR01972.0051

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady Kraje Vysočina

Schváleno: RK Datum: 5.6.2018 Č.usnesení: 0962/17/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Elvis Jihlava, z. s.

Smluvní částka: 1) 13200.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 2.7.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 7.6.2018 n...^

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 7.6.2018 /> /
' ' '

Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová Miř -*

Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 7.6.2018 //...

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner h 06, m

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 0 7, 06, 2018 / / .. -i

Poznámka:
Subjekt (IČO: 26986230), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 07.06.2018 09:59:08):

Poskytnutí dotace, účast na ME v akrobatickém rokenrolu, ID PR01972.0051

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 13200.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 
UZ:000000309

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID PR01972.0051)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen „Kraj")

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Elvis Jihlava, z. s.
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení:

S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava 
26986230
Vilibaldem Prokopem, předsedou

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1024049225/5500

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na ME v akrobatickém rokenrolu", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 13 200 Kč (slovy: třináct tisíc dvě stě 
korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat 
výši vlastního podílu.

Celkové náklady akce 33 000 Kč

Výše dotace v Kč 13 200 Kč

Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů akce uvedenou 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedená v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná 
zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018.
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí:
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob, přepravního 

vybavení),
b) náklady na ubytování a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.),

c) náklady na startovně (či poplatek federaci, svazu, atd.) na mistrovství.

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci.

6) pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivností a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotací splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01972.0051“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
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povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

n) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
(faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a 
zaúčtování, prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
i) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
g likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

Kiaj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
vři koná č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
✓ úkonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

Kiéij jo oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a io po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i), j) 
tělo smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
■'inlouvy.

ČI. 10 
Publicita

příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
akce byla podpořena Krajem.

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
f^ijenice „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
*íerý je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
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Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použiti a umístění qnnn™rol^.Kraje Vysočina" ke schválení Kraji případně ®ke^°vzkazu
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. podlo námitek Kraje

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o'soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail:
benes.z@kr-vysocina.cz,

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČL 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této

smlouvy.
Taj o smlouva jo sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.’

oučáctí léto smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
1'ifidilnou 
■i ( b. 20 i 0

dotace d|e této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 6. 2018
0; O poskytnuti .U'.■nesením c. 0962/1 /Y2018/RK.

.........dne.... ....;.... ........

life Jihlava, z.s.<&7.
jjllSfirei 4165/S, 586 fíl Mám///

ff^

Vilibnld Prokop 
/ticdseda

V Jihlavě dne....1^..?;..®!

Ing^ Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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ŽÁDOST O DOTACI 
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) j

Název mistrovství

PUM /
Mistrovství Evropy v akrobatickém rokenrolu

Žadatel , ■
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo)

Elvis Jihlava, z. s,

Statutární zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail)

Vilíbald Prokop
603 311 466 
elvis.jihlava@email.cz

Kontaktní osoba 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail)

ing. Vilíbald Prokop
777 311 465 
v.prokop@email.cz

ICO^adateíe 269 86 230

Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

102 404 9225/5500

Celkové uznatelné naklady 
účastí na mistrovství 33 000 Kč

Požadovaná výše dotace 
(+ kolik tvoří procent z ceik, 
uzn. nákl. účasti na
tvuiafmVfitVl')

13 200 Kč { 40,00 %)

Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o , (v _
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem
Vysočina)

Taneční pár Filip Šandera a Gabriela Kloudová se 
zúčastní Mistrovství Evropy v akrobatickém rokenrolu 
v Ruské Moskvě. Jelikož jsou náklady na účast na 
tomto mistrovství vysoké, žádáme o spoluúčast Kraj 
Vysočina.

Cílové skupiny 
(počet účastníků mistrovství, 
kdo je do mistrovství ^ 
zapojen a komu je určeno)

MĚ se mohou účastnit pouze 3 nejlepší páry
v jednotlivých kategoriích. Mistrovství je vypsáno pro 
kategorie žáků (8-14 let), juniorů (12-17 let) a kat. A 
(15 a vice let). Z Jihlavy se zúčastní pár Šandera - 
Kloudová, kteří tančí v kategorii žáci + 1 trenér.

basový harmonogram
mistrovství
(datum, začátek mistrovství,
knnflo mistrovství,£rgaram)......

ME proběhne 19. 5. 2018 v Ruské Moskvě. Program - 
viz propozice.

StSčnfpopísmistrovstv!
a sportovního odvětví
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, specifika 
pravidel apod.)

Soutěž bude zahájena v dopoledních hodinách 
základními koly, následovat budou opravná kola, 
čtvrtfinále a semifinále. Vyvrcholením bude večerní 
finále 6ti nejlepších párů z celého světa.



Celková rozpočet účasti na mistrovství
(povinná příloha žádosti č, 1)

Ci |r pHimy na financování účasti na mistrovství:

Částka:
”p7aj Vysočina ...... ......................... ... ................ 16 000,-

akrobatického rokenrolu .................................... 5 000,-
-pr^jjfTnva-členské příspěvky soutěžících 12 000,-

/■ri k;-í'<! 33 000,-

. O.... /•. , ,v. rrtiúné náklady (uvádějte v.Kč):

. , i.uois uznatelných nákladů; Částka;
28 000, ■

nnrtrpvř* v místě 1 000,-
4 000,-

■
33 000,-

ij^H^řrAnr* nákiadv. které plánujete financovat z dotace Kraje {uvádějte v Kč):

: Popis nákladu:
1 . ____*. „ „_ . „

Požadovaná
částka;

i Cestovné — letenkv
13200

CELKEM 13 200,-

Ccstt'.c piclilňšeni ,
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádost jsou úplné a pravdivé;' ; _ ; * ; , ,s

? ! Mii-vi
S, J

11.5.2018
datum, místo razítko žadatele /

’í(ji,li|l

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

\ y i-ii-.t I :i t c>. n,t.iL-:ř zamete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu; ....
Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, odděleni mládeže a sportu, Zizkova57, 587 33 Jihlava, 
mach i@kr vysocina.cz.
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ČESKÝ SVAZ AKROBA TICKĚHO ROCK AND ROLUJ
160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 PS 40

To!/Fax; +420220 S12 490 E mail: csar.r@cstv.cz
Mobil: -1-420 736 636 149

Praha, 12,5,2018

Věc: Potvrzení o zařazení do reprezentačního výběru

Český svaz akrobatického rock and rollu potvrzuje zařazení do reprezentačního výběru 
páru Filip Šandera - Gabriela Kloudová, RnR Club Elvis Jihlava, pro Mistrovství Evropy 2018 
v kategorií Žáci, které se koná 19.5.2018 v Moskvě.

Za ČŠAPT ; :

Jiří Hais - Předseda ČSAR

IČO 48547239 rn, ,n£nr
Bankovní spojeni: GECB Pmhň 6. 6/sto účtu 1729909 - M4/060U

DIČ 006 - 48547239
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jt ........................... .....
Rack'll" Rotí

(FDSARR)
Russian Federal ion, 107078, Moscow, Myasnilskaya street, 50 
hHp://vfísarrjTi/, e-mail: tuliím rosfarr.ru

To all WRRC Members

Moscow, 11-05-2018

INVITATION

FOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP RR MAIN CLASS/JUVENILES/JUNIORS 
AND WORLD CUP BOOGIE-WOOGIE MAIN CLASS

19,05,2018 MOSCOW - RUSSIAN FEDERATION

Dear Rock’n’Rol! Friends,

I inclosed you will find invitation papers for European Championship RR Main class/ Juveniles /Juniors and World Cup 
Boouie-Woogie Main class which will take place on May 19 in Moscow - Russian Federation,

• European Championship Rock V Roll Main Class Free Style 
A number of couples is limited according to the WRRC rules

« European Championship Roek'n' Roll Juveniles 
A number of couples is limited according to the WRRC rules

• European Championship Rock ’n’ Roll Juniors
A number of couples is limited according to the WRRC rules

• World Cup Boogie Woogie Main Class
A number of couples is limited according to the WRRC rales

• mns (couples, coaches) for ail competitions have to be announced by national WRRC members, via the 
: te registration .software. Any personal or clubs nomination will be treated as void, Please respect the

■■dii.ic Viiril 28. 2017.

J he deadline is important for the announcement us well as for the hotel reservation.
In order to avoid misunderstanding regarding the rules valid for the announced competitions, please refer to the WRRC for 
•he details.

Looking forward to seeing you in Moscow.

Best toga ids,

^uiMkIji Ernstova

>■ "' stan Federation of DanceSport and Acrobatic Rock’n’Roll



.European Championship Rock 'n' Roll Main Class Free Style 
European Championship Boogie Woogie Main Class 

European Championship Boogie Woogie Seniors 
European Championship Boogie Woogie Juniors

19,05.2017, Moscow - Russia

1 Organizer

All Russian Federation of DanceSport and Acrobatic RockVRolI
(FDSARR)
President ~ Nadezhda Erastova
European Championship
RR Main Class Free Style
RR Juveniles
RR Juniors
World Cup
BW Main class

2 Category

3
Date of the 
competition

Saturday, May 19, 2018

4 Venue

«Megasport» Arena
Khodynsky boulevard, 3, Moscow, Russia (Blue Entrance).
tiftiK//wwwiiockev-i)al.nce.rii

5 Announcement to

All Russian Federation of DanceSport and Acrobatic Rock’n’Roll 
(FDSARR)
Mvasnitskaya St., 50, Moscow, Russia
Imp. disuiuiF,
Please contad:
For bookings and transfer - Anna Petrosyan a udiosvmi >> ,u .is*- to
For all other questions — Olesya Shevchenko i omndthojni us lan o cm,ul.com

The registration will be held on Friday, May 18, 18.00 -- 21.00 
«Megasport» Arena.
Khodynsky boulevard, 3, Moscow, Russia (Blue Entrance) 
l»j .EA.SK Cf m 1< '1 i IK UPDATED INFO ON MAY 11
The same dancers as announced on registration system must actually dance on 
the competition. Please have your passports, ID cards or similar ready to prove 
your identity.

6
REGISTRATION
OFFICE

7 Last
announcement

Saturday, Anvil 28, 2018

8 Accommodation

For athletes and coaches;
/) Ibis Moscow Dynamo hotel 3* Moscow, Leningradsky Prospekt, 37, Bid 8 

-10 Him by foot from the arena
IlHp.. \v\\ \\ .ibo com gb hold u _Y/-id-innwow-iKiuniio index slilmi

2) ibis Moscow Oktyabrskoye Pole Hotel 3*. Moscow, Leningradsky Prospekt
2, Bid 5 - 31 min. by metro (via "Okiyabrskoy pole " to "CSKA " metro 
stations), IS min. by car.
Imp;,:www pjccorhotels.cur.i dvhutd-dd 1 - ibis iiiom o\\ okly abiskm i. - 
polc/index.shlnjl

When sendinti a booking request to Anna Petrosyan via e-mail: 
i. iuunisvanm acaxc.r« please mention: dates, names and surnames, type of 
the room, tvne of staving.



For officials:
Radisson Bln liebnmkaya Note! 4* - No 26, 3rd Sir. ofYamskogo Polya 
125040 Moscow - 11-15 min, by car from the arena 
hitm;//www,mdissonbhi.com/en/hcloi tts'L<>\air/ m<> ,

Transfer will be organized only for Officials from Radisson Hotel.

9 judges WRRC
10 WRRC Observer WRRC
11 Dance music Music approved by the WRRC
12 Dress Rehearsal

13 Starling of contest

Morning Part?
i 'rf'1-jiii.i ni í Ini!

10.00 - 16.00 - Qualification
Evening Fa: ■:

17 00-Opening of Hall 
i::nn 7 1.00 ■ Final

Beginning m me con lest depends on number of participating couples.

14 STARTING FEE
World Cup BW Main Class - 10 € per person (depends on exchange rate,
approximate’\ :J-f}£í 1-1 :B ..
PLEASE. NO ! E, 1 HA 1 STARTING FEES ARE COLLECTED IN RUB.

15

16

Prizes Diplomas, cups and gifts for all finalists.
i U)i ' ir.ii or-- vil! In ailiEdr foi im (.luimg i i :c i;       (<'. ■ i ;!:(E.i
and in i\ie;:ie.|.>00 box oisi. e.-, 'on B’.O
Entrance to the backstage is only allowed by accreditation (athletes, coaches, 
judges, VIP, organizer, media),
The number of accreditation for trainers is limited by the WRRC rules. The
free entrance will be given only to the trainers and additional trainers

Tickets

announced on the WRRC registration system. Please make sure that the
national federation has announced the trainers correctly.

17 Insurance WRRC rules

18 VISA
Please find the table in Useful tips and send it filled in to 
coujpcliíimisntsíartvf gmaiLcom with the passport copy (in PDF format! 
enclosed.

19 OTHER AH the participants by taking pari in the event agree to waive any remuneration 
resulting from the television transmission.

The competition will be managed under valid rules of the WRRC,



Some useful tips

Start list
You can find the final start list on hit*> ou, icajMauon., <,;n
Please double check the names (spelling) and other data (dates of births, participants number etc.)
If there are any changes, please send them as soon as possible via e-mail: conmdiiiuii.'iiM.n i o :> mm,com

VISA Invitation
Please fill the table and send it to g,Hnp€tj.tipi)srusfai;iVtlgniail.cOin with the passport copy (in PDF format) 
enclosed, 

Name Surname Sex Nationality Birth
date

Passport
number

Date
of

issue

Expiry
date

Date of 
arrival

Date of 
departure

Country 
and city of 
application

Registration office
Please note that registration will be held on Friday (May 18) from 6 p.m. till 9 p,m at the «Megasport» 
Arena, Khodynskv boulevard, 3, Moscow, Russia (Blue Entrance),
The same dancers as announced on registration system must actually dance on the competition, P lease have 
your passports, ID cards or similar ready to prove your identity,

Travelling bv plane
There are many regular direct flights from Europe lo Moscow operated by Aeroflot and other European and 
Russian airlines.
There are 3 international airports in Moscow: Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo. The closest to the 
accommodation places is Sheremetyevo,

Getting to the city
It takes from 30 to 50 minutes from the airport to the city center by Aeroexpress - an express train binding 
Moscow city center and airports. Duration depends oil the airport you arrive at, One-way ticket costs about 
6,25 €/{ https://aeroexpress.ru/en)
Taxi will cost about 30€
There will be also an option of transfer that you can reserve beforehand by sending your request to 
Anna Petrosyan a.peltu PA' EM-

Travelling in Moscow
Taxi — 8 € within the center and neighbor areas 
Bus, metro (subway) - 55 RUB (1,5 Euro) per way.
The nearest metro station to the “MegasporF Arena is CSKA (Bolshaya Koltsevaya and Kalininsko- 
Solntsevskaya lines of the Moscow Metro).

If you have any questions and need additional information, please do not hesitate to contact us.

Bookings and transfer: Anna Petrosyan -s peut>-w;mu/,jt.<iM. m
All other questions: Olesya Shevchenko cumpMiin>n-aitsl(Himym;i)l um|

*1 euro = 80 RUB


