INFOKIRI NR 7-2017/18
23.-25. november - Lithuanian Cup
25. november - Gymnafesti finaal (Tartu)
2. detsember - Spotlight Challenge
soolode/duode võistlus (Tallinn)
20. detsember - jõulugala, al keskaste (17:00)
21. detsember - alg- ja noorema astme
jõulupeod (15:00 noorem aste, 18:00 mudilased)
11.-14. jaanuar 2018 - "Christmas Surprise"
Jurmala (Selena, Sinette)
20.-21. jaanuar 2018 - Happy Dancers Baltic
Cup

26. jaanuar 2018 - Shaté talvekontsert
(NB! Esinevad kõik grupid)

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
•

NB! Selle aasta viimased trennid toimuvad 19. detsembril. 20.-21. detsembril peame
jõulupidusid ja pärast seda lähme jõulupuhkusele :) Uuel aastal naaseme uue hooga trennidega al 4.
jaanuarist!

•

Tuletame meelde, et kostüümide I osamaksu (25 €/kostüüm) tasumise tähtaeg oli oktoobris!

•

Palume ära osta või vähemalt proovimas käia kavade jalanõusid ees tantsupoes, siis jõuab veel
puuduolevaid suurusi juurde tellida. Kes ei tea täpselt, mis suss-toss kavas on, saab administraatori
käest küsida. Kohapeal on mõned mudelid ja suurused ka komisjonimüügis, huvi korral uurige
adminilt.

•

Täna on viimane päev käia järel oma tantsukooli unustatud asjadel. Asju on paari kuuga kogunenud
palju ja homme viime uue laari heategevusse.

LITHUANIAN CUP 2017
KUS: Klaipeda
MILLAL: 23.-25.11
MINEK:
I buss - väljumine 22.11 kell 00:00 Tantsukooli juurest

Kogunemine 23:45 (kui treener ekstra varem ei palu tulla), et saaks kõik rekvisiidid ja asjad kaasa!
Bussi vastutajaks on treener Krõõt (+372 5090 030).

II buss - väljumine 23.11 kell 00:00 Tantsukooli juurest, kogunemine 23:45.
Bussi vastutajaks on treener Eliis (+372 58 145 044).

I buss - tagasi start reede õhtul pärast autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku). Bussi vastutajaks on
treener Krõõt (+372 50 900 30).
II buss - tagasi start pühapäeval pärast autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku). Bussi vastutajaks on
treener Maris (+372 53 735 481)

ÖÖBIMINE JA SÖÖMINE:
Ööbime hotellis Amberton. Hinna sees on korralik hommikusöök.
Võistluspaigas müüakse kohapeal sooja toitu, igaks juhuks võiks kaasa võtta veidi sularaha. Kohe üle tee
on kaubanduskeskus toidupoega. Bussi peale võib kaasa võtta veidi süüa-juua.

KAASA:
·

Isikut tõendav dokument

·

Alaealistel vanema volitus (manuses) - vajadusel saab tantsukoolis printida!

·

Haaknõelad, niit ja nõel

·

Juukseklambreid ja juuksekumme, juukselakk, meigivahendid, vajadusel tangid jne

·

Kogu kostüüm koos kõigi selle osadega ja õiged jalanõud. Kostüüm on kostüümikotis riidepuu peal!

·

Kostüümi alla sobiv aluspesu ja vajadusel BOKSERID!

·

Soojad ja mugavad riided niisama olemiseks ja puhkamiseks, sall-müts-kindad

·

Pesemisasjad

·

Vesi ja veidike näksimist süüa

·

Bussi kaisupadi ja pleed

·

Vastavalt oma tervise vajadustele ravimid, mida võid vajada, kontaktläätsed, plaastrid jm

·
Telefon ja laadija (akupank), et saaksid vajadusel täpsustada tagasi jõudmise aega ja jagada häid
uudiseid võistlustelt
·

Shaté fännivarustus: lipp ja klubi pusa/kilekas vm sümboolikaga riided

·

Hea tuju ja puhanud keha ja vaim :)
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