KILPATANSSIN SUPERVIIKONLOPPU 28.-29.11.2020 OULU
Tietoa kilpailijoille, huoltajille ja yleisölle
Kilpailupaikalle EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA saa tulla sairaana tai hengitystie- tai vatsaoireisena!!
Kilpailun järjestäjällä on oikeus poistaa oireiset paikalla olijat välittömästi kilpailupaikalta.
Kilpailupaikalla noudatetaan ajankohtaisia koronaohjeistuksia 1-2 metrin turvaväleistä sekä käsi- ja
yskimishygieniasta, ja jokaisen paikalla olijan on huolehdittava niiden toteutumisesta. Kilpailupaikalla
tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja.
Tapahtumaan osallistuakseen on oltava oireeton 24h ennen tapahtumaa.
Kilpailupaikalla on käytettävä koko ajan maskia tai visiiriä. Huomioithan oman maskin mukaan!
Kilpailijoilla on lupa poistaa maski suorituksen ajaksi.
Katsoja voi poistaa maskin omalla paikallaan nauttiessaan virvokkeita.
Järjestäjällä on oikeus poistaa ohjeita toistuvasti rikkova henkilö kisapaikalta. Tärkeintä on taata
turvallinen ja terveellinen tapahtuma.
Katsomopaikan valittuaan katsojan tulee pitää sama paikka päivän ajan. Kilpailupaikalla katsomo on
jaettu kahteen osaan, yleisötilaan ja kilpailijoiden/huoltajien tilaan. Yleisötilan ja
kilpailijoiden/huoltajien osien välinen liikkuminen ei ole sallittua muutamaa toimihenkilöä lukuun
ottamatta. Molemmille puolille on saatavilla katsomo- sekä pöytäpaikkoja.
Toimintaa aikatauluttamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän
henkilöitä.
Kilpailijoiden pukuhuoneet ovat jaettu ennakkoon seuroittain. Samassa pukuhuoneessa voi olla
kahden tai kolmen seuran tanssijoita. Kilpailijoille ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä
pukuhuoneen numero. Pukuhuoneista poistutaan vaatteiden vaihdon jälkeen, pukuhuoneissa turhaa
oleskelua tulee välttää. Kilpailijat käyttävät pukuhuonetta vain vähän ennen omaa luokkaa ja
poistuvat pukuhuoneista mahdollisimman pian palkintojen jaon jälkeen. Kaikki pukuhuoneet ovat
unisex-pukuhuoneita.
Suihkurusketuksen tai muun sotkevan aineen käyttö kisapaikalla on 200€ sakon uhalla kielletty.
Mikäli siivousryhmät havaitsevat suihkurusketus- tai muiden sotkevien eineiden käyttöä, siivouslasku
tullaan osoittamaan seuroille, joille pukuhuone on osoitettu.
Kisapaikalla ei ole tarjolla lämmintä ruokaa. Kisapaikalla on kahvio sekä myynnissä on rajoitettu erä
kylmiä, valmiiksi pakattuja salaattiannoksia. Maksu ensisijaisesti lähimaksu/kortti.
Kisapaikalla on tanssitarvikemyynti.
Paikalla on kenkätarkastus.
Palkinnot jaetaan välittömästi kunkin finaalin jälkeen.
Palauttamatta jääneistä numerolapuista peritään 50eur.

LIPUNMYYNTI
Huomioikaa!! Paikan päällä ei ole lipunmyyntiä!
Pääsyliput ostetaan ennakkoon netistä (linkki Telemark Teeamiin kisasivuilta). Alennushintaisten
lippujen ostajien on esitettävä alennukseen oikeuttava todistus lipputarkistuksen yhteydessä ovella.
Lippuja myynnissä rajattu määrä vallitsevan tilanteen vuoksi. Pöytäpaikka- varaukset sähköpostitse
osoitteesta kilpailusihteeri@telemarkteam.fi Pöytäpaikkojen maksulinkki lähetetään
varausvahvistuksen yhteydessä, maksettava ennakkoon. Huom! Osallistujan nimet tulee kirjata
järjestelmään lippuja ostettaessa.
Elevent LIVE, live stream- liput myynnissä www.eleventlive.fi/live-stream/ Lipun hinta on 8,90 € (sis
alv) /kisapäivä. Striimin voi katsoa seitsemän päivän ajan kilpailutapahtuman jälkeen.
Lauantain 28.11.2020 sisäänpääsyliput:
https://www.suomisport.fi/events/53c947f7-befe-44af-bc4d-063bb75f8045

Sunnuntain 29.11.2020 sisäänpääsyliput:
https://www.suomisport.fi/events/1e357406-1275-48a2-b235-1b6c01b3798a

Pysäköinti:
Pysäköinti alueet ovat Kastellin monitoimitalon Kajaanintien puolella. Kilpailijat voi jättää
rakennuksen etupuolelle ja autot tulee siirtää välittömästi rakennuksen takana olevalle
pysäköintialueelle.

Tulokset julkaistaan Telemark Teamin kotisivuilla.

Lisätietoja Kisojen yhteyshenkilö Marko Tolvanen 040 848 2342 ja Ville Silvonen 045 311 3611

Lisätiedot kilpailusta:
https://telemarkteam.fi/oulu-vakio-ja-10-tanssin-sm-kilpailut-2020/

