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Aikuisten terveys-,
hyvinvointi-, kunto- ja
tanssiliikuntahanke

Suomen Tanssiurheiluliitto ry julistaa kaikille jäsenseuroilleen avoimen haun, jossa seurat pääsevät
tekemään oman ehdotuksensa liikuntaohjelmasta, jonka kohteena on tanssiharrastusta aloittelevat
aikuiset. Tarkoituksena on, että seura suunnittelee, kehittää, palvelumuotoilee, tuotteistaa, antaa
hankkeelle nimen, laatii markkinointi- ja viestintämateriaalin sekä toteuttaa ohjelman. Seuralla on
käytössään STUL:n taloudellinen tuki (hankkeen omavastuuosuus 5.000 €). Hankkeen kokonaisbudjetti on
siis maksimissaan 10.000 €. Hanketta haetaan Opetus- ja …

Lue lisää.

Kilpailutoimihenkilölista
Kotimainen vakio- ja latinalaistanssien ja rock'n'swing -tanssien kilpailutoimihenkilölista on tallennettu
takaisin nettisivulle. Sivulla on ne kilpailutoimihenkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet suostumuksen tietojensa
julkaisemiseen nettisivulla. Jos nimesi puuttuu listalta, voit saada nimesi takaisin näkyviin toimittamalla
allekirjoitetun sopimuksen: toimisto@tanssiurheilu.fi. Lista löytyy täältä:
https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/kilpailutoimihenkilot/  

Lue lisää.

Urheilukoulun hakuajat muuttuvat
Puolustusvoimien Urheilukoulu tiedottaa: Puolustusvoimien Urheilukoulun hakuprosessi muuttuu kesän
2018 aikana. Muutos alkaa Urheilukoulun talvilajien III/19 saapumiserästä, jonka hakuaika päättyy
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31.8.2018 ja palvelus alkaa huhtikuussa 2019. Urheilukoulun hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa.
Kesälajeihin hakeudutaan helmikuun loppuun mennessä ja talvilajeihin elokuun loppuun mennessä.
Urheilija voi osallistua omasta lajistaan riippumatta joko kesälajien tai talvilajien valintakokeisiin. Päätös
valinnasta tehdään kyseisen lajin saapumiserän valintamenettelyn aikatauluja …

Lue lisää.

WDSF Open Forum "Dance Revolution" Stuttgartissa 8.8.2018
WDSF Chief Executive Officer tiedottaa German Openiin menijöille: I am pleased to announce the
introduction of our first “Dance Revolution” Open Forum. The details are as follows: Objectives: establish
a session with interaction between WDSF Presidium Members, athletes, Coaches and Organisers. present
and discuss on new projects, policies that will make constructive changes and improvement to the WDSF
Competition system …

Lue lisää.

Syyskausi alkaa
päivityskoulutuksilla
Heti syyskuun alussa, 2.-3.9.2018
järjestetään kilpailutoimihenkilöille
koulutuksia, joissa voi päivittää
olemassaolevan kansallisen jury- ja
tuomarilisenssin.

Lue lisää.

Koulutuksia aloittaville
ohjaajille
Koulutuskalenterissa on tarjolla
koulutuksia myös uusille, aloittaville
ohjaajille. Heti elokuussa, 11.8. on
tulossa kaikille lajeille yhteinen osio 115
Tanssiurheilun peruskurssi, jonka jälkeen
heti seuraavana viikonloppuna 18.-19.8.
järjestetään vakio- ja latinalaistanssien
ensimmäinen lajiosio 116
Seuraohjaajakurssi 1 (F).

 

Myös uusia Bailatino-ohjaajia koulutetaan, osio 151 Bailatino-ohjaajan peruskurssi on tulossa 1.9.2018,
jonka jälkeen uusia kuvioideoita on tarjolla 15.9. ja 6.10.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuskalenterista.
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Tanssiurheilun ohjaaja- ja valmentajakoulutuspolut näet tästä.

Lisähaku Oamkin tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan 7.-10.8.2018
Oulun ammattikorkeakoulu järjestää lisähaun syksyllä 2018 alkavaan tanssinopettajan koulutukseen ja
yksipäiväisen valintakokeen tiistaina 14.8.2018 kello 8 alkaen. Lisähaussa sovelletaan samoja
valintaperusteita kuin varsinaisessa valinnassa.

Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Opinnot rakentuvat tanssinopettajan ammattiin
liittyvistä osaamiskokonaisuuksista ja opettajan pedagogisista opinnoista. Tutkintonimike on
tanssinopettaja (amk).

Lisätietoja koulutuksesta: www.oamk.fi/tanssi

Lisähaku osoitteessa www.opintopolku.fi tai hakuajan lähestyessä www.oamk.fi
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