
Tässä uutiskirjeessä:
 

- Joulutauko ajalla 23.12.2019-6.1.2020
- Kilpailulisenssit ostettavissa 17.12. alkaen
- SUEK ry:n selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta
häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa kysely auki 20.12. asti
- Vuoden 2019 jäsenet DanceCoreen
- Dancecore-ohje jäsenkopiontiin vuodelle 2020
- Kuitti Dancecoressa maksetusta tapahtumailmoittautumisesta
- Alkuvuoden koulutukset

Joulutauko ajalla
23.12.2019-6.1.2020.
Sekä toimisto että liiton muut
luottamushenkilöt lomailevat
pääasiallisesti 23.12.2019-6.1.2020.
Vastaamme kaikkiin sähköposteihin
viimeistään loppiaisen jälkeen. Liitto
toivottaa kaikille jäsenilleen ja heidän
perheilleen erittäin Hyvää Joulua ja
Tanssillista Uutta Vuotta!

Lue lisää.

KILPAILULISENSSIT OSTETTAVISSA 17.12. alkaen
Kilpailulisenssin ja siihen kuuluvan tapaturmavakuutuksen, Sporttiturvan, tuoteseloste on
ladattavissa tästä, suosittelemme tutustumaan tuoteselosteeseen huolella. Sporttiturvan tarjoaa OP.
Pikaohje tunnusten luomiseen sekä lisenssin ja vakuutuksen ostoon tässä. Vakio- ja latinalaistanssien,
rock’n’swing -tanssien, pyörätuolitanssin ja sports aerobicin kansallisen kilpailulisenssin ostoon
pääsee tästä. Rekisteriseloste  Seloste käsittelytoimista Urheilija/tukihenkilö sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta
minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon, ja mikäli hän sellaista havaitsee joko …

Lue lisää.
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SUEK ry:n selvitys
SUEK ry:n selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toteuttaa selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen
perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa. Selvityksen taustalla ovat julkiseen keskusteluun
nousseet tapaukset eri urheilulajien piirissä tapahtuneesta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta
häirinnästä ja kaltoinkohtelusta. SUEK on vuonna 2018 todennut, että seksuaaliseen – kuten kaikkeen –
häirintään, kiusaamiseen ja hyväksikäyttöön urheilussa tulee …

Lue lisää.

Vuoden 2019 jäsenet DanceCoreen
Muistutuksena että seurojen jäsenet tulisi olla Dancecoressa 31.12.2019 mennessä. 

Kyseessä olevan listauksen mukaan tehdään jäsenlaskutus ja jäsenkokousten äänimäärät.

Linkki Dancecoreohjeisiin 

Dancecore-ohje jäsenkopiontiin vuodelle 2020
Ohje linkissä alla: 

https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2019/12/Dancecore-ohje-j%c3%a4sen-kopiontiin-
vuodelle-2020.pdf

Kuitti Dancecoressa maksetusta tapahtumailmoittautumisesta
DanceCoreen on lisätty ominaisuus, jolla maksetusta tapahtumailmoittautumisesta tulee kuitti. Kuitti
voidaan ladata suoraan PDF:nä. Lisäksi kuitti lähetetään sähköpostilla. Kuitissa näkyy maksunsaajana esim
kilpailutapahtuman järjestäjä sekä seuran Y-tunnus. Seurojen tulee päivittää mahdollisesti puuttuva Y-
tunnus DanceCoreen.  Ohjeet Dancecoren käyttöön löytyvät täältä:
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/  

Lue lisää.

Alkuvuoden koulutukset
4.1.2020 Taso 1 117 Seuraohjaajakurssi 2 (E)

10.1.2020 RS Tuomarikoulutus; bugg ja lindy hop

11.1.2020 FDO tuomariperuskoulutus Tampere

11.1.2020 Bailatino ohjaajakoulutus Helsinki

http://www.dancesport.fi/2019/12/12/suek-ryn-selvitys-seksuaalisesta-ja-sukupuoleen-perustuvasta-hairinnasta-suomalaisessa-kilpaurheilussa/
http://www.dancesport.fi/2019/12/12/suek-ryn-selvitys-seksuaalisesta-ja-sukupuoleen-perustuvasta-hairinnasta-suomalaisessa-kilpaurheilussa/
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2019/12/Dancecore-ohje-j%c3%a4sen-kopiontiin-vuodelle-2020.pdf
http://www.dancesport.fi/2019/11/12/kuitti-dancecoresta-maksetusta-tapahtumailmoittautumisesta/
http://www.dancesport.fi/2019/11/12/kuitti-dancecoresta-maksetusta-tapahtumailmoittautumisesta/


12.1.2020 FDO tuomarijatkokoulutus Tampere

24.1.2020 130 RS-seuraohjaajakoulutus 1

24.1.2020139 RS-seuraohjaajakurssi

28.2.2020 Bailatino Ideapäivä alkeet Helsinki

9.2.2020 Bailatino Ideapäivä, jatko Helsinki

Lisätietoa :

https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/

https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

