
Tässä jäsentiedotteessa:
 
• Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuilmoittautumiset DanceCoreen syksyn 2019 kisoista lähtien
• Valokuvia Olympiakomitean Seurasydän-kampanjaan, dl ke 1.5.
• Unelmien liikuntapäivä pe 10.5.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuilmoittautumiset DanceCoreen
syksyn 2019 kisoista lähtien
Vakio- ja latinalaistanssikilpailujen ilmoittautumiset siirtyvät DanceCoreen syksyn 2019
kilpailuista alkaen. Toiminallisuuden käyttöönoton jälkeen kilpailijat (tai heidän huoltajansa)
voivat itse ilmoittautua kilpailuihin ja maksu hoidetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Olemme olleet yhteydessä syyskaudella kilpailuja järjestäviin seuroihin, jotta he voivat valmistautua
ilmoittautumisten ja maksujen vastaanottamiseen.

Tiedotamme tarkemmin ja julkaisemme ohjeet kilpailuilmoittautumisiin lähempänä toiminnallisuuden
käyttöönottoa.

DanceCoren nykyiset toiminnot
DanceCoressa on parhaillaan käytössä seuraavat toiminnallisuudet

• Seurojen perustiedot
• Seurojen toimihenkilöt
• Seurojen jäsentiedot
• Kilpailuyksiköiden tiedot
• Kilpailulisenssien automaattinen tarkistus (SuomiSport)
• Kilpailu- ja tapahtumakalenteri (kaikki STUL:n lajit)

Katso nykyiset DanceCore-ohjeet >

Valokuvia Olympiakomitean Seurasydän-kampanjaan, dl 1.5.
Olympiakomitea organisoi Seurasydän-viestintäkampanjaa, jonka ytimessä on yhteisöllisyys. Kampanjalla
liputetaan seuratoiminnan puolesta, ja sen tavoitteena on herättää suomalaiset näkemään modernin
seuratoiminna merkitys koko yhteiskunnalle. Kampanja lanseerataan syksyllä 2019, ja siihen on tarkoitus
osallistaa lajiliittoja ja urheiluseuroja. Lisätietoja kampanjasta tulossa myöhemmin.

Tutustu Seurasydän-viestintäkampanjan suunnitelmaan >

Onko seurallasi kampanjaan sopivia valokuvia?
Saimme Olympiakomitealta pikaisella aikataululla pyynnön toimittaa kampanjaan soveltuvia valokuvia, ja
pyydämme nyt apuanne. Olisiko seurallanne kampanjaan sopivia valokuvia?

https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/04/317964dc-seurasydan-kampanjan-esittely-tahtiseuroille-3-4-2019.pdf


Kuvien tarkoitus on kertoa ennen kaikkea seurafiiliksestä ja yhteisöllisyydestä. Kuvissa on edustettuna
mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ihmisiä - kuten seuroissakin.

Toimita kuvat viimeistään ke 1.5. osoitteeseen tiedotus@tanssiurheilu.fi

Varmistathan ennen lähettämistä, että kuvia on lupa käyttää kampanjassa. Huolehdi lupa sekä kuvattavilta
että kuvaajalta.

STUL valitsee kuvaehdotuksista sopivimmat ja toimittaa ne Olympiakomitealle, joka tekee lopulliset
valinnat käytettävistä kuvista.

Lisätietoja: 
Maria Mäenpää, projektityöntekijä, STUL
maria.maenpaa@dancesport.fi, 050 475 7538

Unelmien liikuntapäivä perjantaina 10.5.2019
Olympiakomitean koordinoima valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä perjantaina 10.5. on kaikenlaisen
liikkumisen kokeilu- ja pop-up päivä. Ideoi seurassasi tai yhteistyössä jonkin toisen tahon kanssa
tapahtuma ja ilmoita se osaksi Unelmien liikuntapäivän ohjelmaa. Vuoden 2019 teemana on eri-ikäiset
yhdessä liikkeellä.

Lue lisää >

https://www.dancesport.fi/2019/04/03/ilmoita-seurasi-tapahtuma-unelmien-liikuntapaivaan-pe-10-5/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

