Szanowni uczestnicy International Polish Championships w Raszynie.
Koledzy i koleżanki trenerzy.
Dziękuję Wam za to, że w dobie histerii, zrezygnowania, apatii i szalejącej wokół niepewności dnia jutrzejszego potrafiliście
wykrzesać z siebie tyle sił, by przygotować tancerzy do udziału w zawodach.
W zawodach, które choć w małym procencie mają wypełnić dziurę po odwołanych Mistrzostwach Świata/Europy w Ossie.
Te zawody robimy bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, ich produkcja to gigantyczny koszt, który wzięliśmy na siebie.
Dlatego też będąc świadomym z jakimi trudnościami musieliście się spotkać, by przekonać Rodziców do akceptacji wyjazdu
zapewniamy, że jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by na zawodach było bezpiecznie, by panowała miła
atmosfera do rywalizacji w duchu fair play.
W załączeniu przesyłam ważne dokumenty, proszę by zapoznać się z ich treścią i wypełnić zgodnie z instrukcją. Proszę
pamiętać, że do Centrum Sportowego w Raszynie nie zostanie wpuszczony nikt, kto nie złoży dokumentów Covid-19 i RODO,
proszę ich nie skanować, tylko wraz z załączoną listą przekazać do Biura Organizacyjnego.
Postaraliśmy się o dwa punkty gastronomiczne, jeden mały z napojami i kanapkami oraz kawą i herbatą w środku hali, a drugi
tuż przed food truck Amassador Samku, w którym będzie można spożyć świeże i dobre posiłki wg poniższego zestawienia:
mięsa z grilla:
 Udo z kurczaka bez kości + frytki + surówki 25zł
 Karkówka + frytki + surówki 25zł
 Kiełbasa + frytki + surówki 20zł
a także:
 Tortilla z kurczakiem lub vege 25zł
 Burger wołowy lub vege 25zł
 Pierożki rosyjskie z mięsem – pielmieni 15szt. 25zł
 Rosół z makaronem /Krem z pomidorów 10zł
 Frytki 7zł
Kolejna sprawa to dzień 6.12 - MIKOŁAJKI.
Pragniemy, by był to dzień specjalny - prosimy przekazać w swoich szkołach, żeby tancerze mieli na sobie świąteczne akcenty,
a kategoria Xmass PAI specjalnie rozegrana będzie po raz pierwszy w kostiumach czerwonych. Niech wyobraźnia Waszych
podopiecznych nie zna granic.
W załączonych dokumentach jest też OPERAT BEZPIECZEŃSTWA - stosować go będziemy po raz czwarty, w tym po raz drugi
w Centrum Sportu w Raszynie. Zapoznajcie się z nim, zapoznajcie Rodziców i Tancerzy. To taka mała Biblia, jeśli dostosujemy
się do niej wszyscy odniesiemy sukces organizacyjny.
Podczas zawodów w bardzo rozsądnych cenach będzie można zakupić pamiątkowe dedykowane koszulki i bluzy, proszę
przekażcie tę informację przed wyjazdem dzieciakom.
WSTĘP OPIEKUNÓW - to coś, co spędza nam sen z powiek.
Przyjmujemy następujący klucz:
 zawsze trener (jeden)
 dla zespołów/grup które przywożą mniej niż 15 osób klucz skrócony: 1 trener + 1 opiekun.
 na pierwszą 15tkę - 2 osoby opieki, a na każdą następną 15tkę kolejna 1 osoba opieki.
Ważne:
 W kategoriach typu PAI, DD, HH, salsa etc. NIE BĘDĄ ROZGRYWANE rundy porównawcze
 Prosimy również nie przyjeżdżać znacząco wcześniej, a po odbiorze nagród o opuszczanie obiektu
 Link do relacji livestream, transmisja jest pay per view w wysokości 25 zł./dzień lub 75 zł. za całą imprezę:
https://stream.pineapplemedia.pl
Prosimy pomóżcie nam i dostosujcie się do wszelkich nakazów, które Wam przekazujemy. To są obostrzenia niezależne od
nas, a nie chcemy odwołać zawodów bo mamy prawo je zorganizować
Życzę wszystkim bezpiecznego przyjazdu i takiego samego powrotu, w razie pytań pozostaję do dyspozycji mailowo, poprzez
messenger, whatsupp i telefonicznie.
Pozdrawiam,
Piotr Patłaszyński
Prezes Zarządu
Akademia Tańca RELIESE

