
  

 

Česká federace mažoretkového sportu 
 

Česká federace mažoretkového sportu, se sídlem U Výstavby 492/5, 111 01 PRAHA 10 - Dolní 
Měcholupy 
IČ: 659 14 031, mobil: +420731440909, www.majoretsport.cz 

                                                                                                               
  

Pozvánka 

na celorepublikový seminář, který se uskuteční 
5. prosince 2021, v zasedací místnosti DDM Junior Chotěboř, začátek ve 14:00 h 

 Tyršova 794, 583 01 Chotěboř 
Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=15.6742894&y=49.7183817&z=18&m3d=1&height=273&yaw=0&pitch=-

45&base=ophoto&source=addr&id=9999360 
Rámcový program: 

 úvod 
 ohlédnutí za sezónou 2020 a 2021 
 soutěžní řád a ústřední propozice – aktualizace 
 pravidla – aktuální informace, výklad, podněty, dotazy  
 medializace (newslettery, podcasty, webové stránky 
 soutěžní kalendář 2022 
 přihlášky a evidence v aplikaci QScore  
 předpokládané ukončení v 18:00 h 

 
Přihlášky na seminář https://majoretsport.cz/vzdelavaci-seminare/ 
Pokud se hlásíte více osob z jednoho klubu, můžete napsat další osoby do poznámky, 
za klub stačí jedna přihláška 
 
Vstupní poplatek se nestanovuje 
 
Ukončení přihlášek  

 Chotěboř, přihlašování je otevřené, pouze v případě naplnění kapacity sálu (počet osob 
může být omezen covid opatřeními) by bylo přihlašování ukončeno a uchazeči přesunutí do 
Olomouce 

 Olomouc 23.01.2022, dle skutečného počtu přihlášek bude upřesněno místo konání 
 
Všem účastníkům přejeme pěknou cestu a těšíme se na podněty, připomínky, a především 
se těšíme na vás 

Covidová opatření (aktualizováno 21.11.2021)  
Režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob (což 
předpokládáme), jsou to: 

 každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 
nebo N 95, 

 osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy 
společné domácnosti). 
Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

 prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů 
přede dnem konání obřadu, 

 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvou 
dávkových vakcín, první u jedno dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, 

 absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách. 


