INFOKIRI NR 2-2019/20
KUUPÄEVAD:
1.-15. oktoober - kinnitamine LV lehel

6. oktoober - Maalides Head ERMis (Sherry, Selena)
12. oktoober - ETHL gala Pärnus (Stacy)
21.-27. oktoober - sügisvaheaeg, trenne ei ole
21.-24. november - Lithuanian Cup
29. nov ja 1. dets - Spotlight Challenge (Tartu)
30. november - TRT Dance Masters (Tartu)

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
Oktoobri kuutasude tasumise tähtaeg on 15.10. Tasumine eelistatult tantsukooli administraatorile
(sularahas) või MTÜ Tantsuklubi Shate arvele EE802200221017402739, selgitusse lapse nimi ja
periood, mille eest tasute. Kuutasude suurused leiad kodulehelt: http://shate.ee/oppemaks/

§

NB! Väga paljudel on tasumata veel ka septembri kuutasu! Palume võlgnevused KOHE likvideerida.
•

ALGAB KOSTÜÜMIDE VALMISTAMINE! 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.

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!

TSIRKUSE SUUNA AVAMINE
Suur rõõm on teatada, et alustame Shaté tantsukoolis uue tsirkuse suunaga! Plaanis on avada
tsirkusering ja korraldada ka vahva linnalaager vaheajal.
Nii et kui žongleerimine, trikid, akrobaatika ja muu selline tundub põnev, siis tule
proovitundidesse tutvuma! Proovitunnid on kõigile tasuta!
PROOVITUNNID TOIMUVAD:
7. oktoober 16.15
7. oktoober 18.30
9. oktoober 15.00
Tunde viib läbi armas ja andekas Mai :)
Palume osalemiseks registreerida: https://forms.gle/U86kXQiTHL87ZFjp7
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