
 

 

INFOKIRI NR 3-2019/20 
 

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED 

 

21.-27. oktoober on sügisvaheaeg, tavapäraseid trenne ei ole! 

• OKTOOBRI JOOKSUL ÄRA TUUA KOSTÜÜMITASU, KES UNUSTANUD!  

 Palume tuua 15. oktoobriks administraatorile kostüümitasu I osamakse 25 € (tasumine ainult 
 sularahas). II osamakse tasumine on kevadel, kulud jäävad kokku maksimaalselt 60 € piiresse (sama 
 nagu eelmisel aastal).  

Kostüüm tuleb kõikidele gruppidele v.a tantsuringid, nii et kui laps võtab nt koondist juurde, siis tuleb 
tasuda kõikide koosluste eest, kus tantsija osaleb. 

PS. Üldjuhul jalanõud ei kuulu kostüümitasu sisse ja neid saab eraldi administraatorilt soetada, aga 
selle kohta jagab täpsemat infot treener veidi hiljem. 

• KINDLASTI ON VAJA ÄRA TEHA LINNAVALITSUSE LEHEL KINNITAMINE!  

 vt infot allpool  

• Kuna varsti algab jälle võistluste periood, siis tuletan igaks juhuks meelde, et tantsijad 
liiguvad võistlustele ja tagasi ÜHISE TRANSPORDIGA (kui ei ole ekstra teistmoodi 
öeldud) ning ööbivad üheskoos :) Võistlusplaani kinnitame juhendajatega vaheajal! 

 

 

KUUPÄEVAD: 

21.-27. oktoober - sügisvaheaeg, trenne ei ole 

16.-17. november - Estraad- ja rahvastetantsude festival 

21.-24. november - Lithuanian Cup 

29. nov ja 1. dets - Spotlight Challenge (Tartu) 

30. november - TRT Dance Masters (Tartu) 

18. detsember - mudilaste ja noorema astme jõulupeod 

21. detsember - kesk- ja vanema astme jõulugala 
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ÕPILASTE KINNITAMINE LV LEHEL 

Taaskord on vaja kõik meie kooli õpilased kinnitada Tartu LV kodulehel. Shaté Tantsukool on 
haridusministeeriumis registreeritud erahuvikool, kelle tegevust toetab Tartu linn.  

Selleks tuleb KÕIKIDE TANTSIJATE vanemal ära kinnitada oma lapse osalemine Shaté 
tantsukoolikooli töös (tähtaeg 15. oktoober) 

MINE: www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus  
 
MÄRGI: kinnita lapse osalus huviringides ja vali eelistusjärjekord (kategooriate kaupa) 
2020. aasta tegevustoetust saame ainult 1. eelistuseks kinnitatud osalejate laste pealt, mistõttu 
oleme väga tänulikud, kui märgite Shaté esimeseks eelistuseks :)  

Süsteemi saab siseneda internetipanga kaudu, ID-kaardiga, mobiil-IDga või smart-IDga. 
 

Kinnituse saab anda ka kohapeal: Raekoja plats 12 II korrusel. E 8.00-18.00, T-N 8.00-17.00, R 
8.00-16.00 v.a. 12.00-13.00 (lõuna). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument ja lapse 
isikukood. 

 

PS. Kui sisselogides Tantsukooli valikutes ei ole, siis palun kirjutage kirsikka@shate.ee lapse 
isikukood, kontrollin üle! 


