XIV. Mezinárodní festival cimbálu
Valašské Meziříčí 19. – 23. května 2021

_______________________________________________
XIII. Interpretační soutěž v sólové hře na cimbál
IX. Interpretační soutěž pro cimbálová dua

MÍSTO KONÁNÍ
Zámek Žerotínů (M – Klub), Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí

Zámek Žerotínů GPS: 49°28'18.606"N, 17°58'9.754"E

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ
Každý účastník soutěže (soutěžící + pedagogický doprovod) je povinen (s výjimkou bodu d)
před účastí na soutěži nebo dalším programu absolvovat antigenní test.
Možnosti testování:
a) středa 19. 05. 2021 v 17.00 hod. v prostorách festivalového centra
(test provede odborný zdravotnický personál)
b) čtvrtek 20. 05. 2021 v 8.30 hod. v prostorách festivalového centra
(test provede odborný zdravotnický personál)
c) účastník se prokáže potvrzením o negativním výsledku antigenního testu
ze zdravotnického zařízení na C19, které je nejdříve možné z úterý 18. 05. 2021
d) účastník, který byl očkován nejpozději 04. 05. 2021 druhou dávkou vakcíny na C19,
se testovat nemusí
Upozornění:
• Prosíme, aby každý účastník soutěže do středy 05. 05. 2021 oznámil, kterou variantu z výše
uvedených možností využije.
Svá vyjádření posílejte na email: cacr.cimbal@gmail.com
•

Každý účastník před začátkem konání festivalu (soutěže) vyplní čestné prohlášení
o bezinfekčnosti.

Bližší informace týkající se interpretační soutěže:
Mgr. art. Radka Weisháb, ArtD.
tel.: +420 737 481 597, +421 915 096 775
email: cacr.cimbal@gmail.com

UBYTOVÁNÍ
•

Pořadatel festivalu poskytuje rezervaci na ubytování v Zámeckém penzionu a Hotelovém domu
K2. Na ubytování je potřeba se přihlásit prostřednictvím formuláře.

•

Z důvodu omezené ubytovací kapacity jsou upřednostněni soutěžící a pedagogický doprovod.
O výběru ubytování rozhoduje pořadatel.

•

Pokud o ubytování mají zájem další osoby, které nejsou přímými účastníky soutěže,
je potřeba rovněž zaslat přihlášku k ubytování. Z důvodu omezené kapacity bude obratem
do 08. 08. 2021 případná rezervace potvrzena.

•

Přihláška na ubytování je k dispozici na webové stránce festivalu: www.cimbalfest.eu

Termín uzavření přihlášek: 05. 05. 2021.
Cena ubytování: Soutěžící, pedagog: 300 Kč (12€) / 1 noc
Rodiče, doprovod: 450 Kč (18€) / 1 noc
•

S případnými dotazy k ubytování se můžete obracet na tel. číslo: +420 603 257 261
(Jaroslav Kneisl)

PLATBA ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ A UBYTOVÁNÍ
•

Registrační poplatek: 500 Kč (20€) / 1 osoba
Registrační poplatek platí soutěžící i pedagogický doprovod.
Platbu je nutné zaslat do 05. 05. 2021.

•

Platbu za ubytování je potřeba provést nejpozději do 14. 05. 2021.

•

Do poznámky k platbám je nutné uvést jméno a příjmení.
V případě platby za ubytování uveďte také počet nocí.

•

Potvrzení o platbě pro účely školy (další instituce) obdržíte v průběhu konání soutěže.

•

Veškeré platby provádějte bezkontaktně na níže uvedené číslo účtu.
Název banky: FIO banka
Číslo účtu: 2700520452/2010

Bližší informace týkající se interpretační soutěže:
Mgr. art. Radka Weisháb, ArtD.
tel.: +420 737 481 597, +421 915 096 775
email: cacr.cimbal@gmail.com

