INFOKIRI NR 5-2019/20
KUUPÄEVAD:
21.-22. november - Lithuanian Cup (Scarlet, balletikoondis, Selena,
Showjazz, SDS-koondis, soolod-duod)
29. nov ja 1. dets - Spotlight Challenge (balletikoondis, soolod-duod)
30. november - TRT Dance Masters (Sinette, Sherry, Selena, Stelle,
SDS-koondis, balletikoondis, Showjazz, soolod)
13. detsember - Jõulubattle
14. detsember - UUS AEG! mudilaste ja noorema astme jõulupeod
15. detsember - UUS AEG! kesk- ja vanema astme jõulugala
16. dets - 5. jaanuar - vaheaeg

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
16. dets - 5. jaanuar on jõuluvaheaeg, tavapäraseid trenne ei ole!

LITHUANIAN CUP
KES: Scarlet, balletikoondis, Selena, Showjazz, SDS-koondis, soolod-duod
KUS: Klaipeda
MILLAL: 21.-22. november
MINEK:
Scarlet, balletikoondis, Selena, soolod-duod - väljumine 20.11 kell 13:00 Tantsukooli juurest, öö
hotellis
Koondised - väljumine 21.11 kell 15:00 Tantsukooli juurest, öö hotellis
TAGASI:
I buss (Scarlet, balletikoondis, Selenad, kes ei tee Letterit) - tagasi start neljapäeva õhtul pärast
autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku).
II buss (Selenad, kes teevad Letterit, koondised) - tagasi start reedel pärast autasustamist
(loodetavasti 22-23 paiku).
TASU: hotell 26 €/öö, buss 45 €, start 15 € esimene KATEGOORIA, iga järgnev 10 €.
Nt Scarletite tasu on 26+45+15=86 €. Tasuda hiljemalt 18. novembriks!

ÖÖBIMINE JA SÖÖMINE:
Ööbime 4* 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 ja kellel on, siis Euroopa ravikindlustuskaart

·

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 :)

JÕULUBATTLE 2019
Tule tee tutvust battle'ite põneva maailmaga - hinnatakse õigete reeglitega ja puhast tantsu, aga
kõike saadab toetav, rõõmus ja kaasaelav meeleolu :)
Osaleda saab kolmes erinevas kategoorias: hip-hop, contemporary/lyrical, all styles
KUS: Alexela Loomelaval, Narva mnt 2
MILLAL: 13. detsembril kell 17.00
TASU: 3 €/osaleja (tasumine kohapeal sularahas)
Registreerimine: https://forms.gle/JfhUVvCTYcEjjAKy9
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