
Loppuvuoden päivämääriä
Kilpailulisenssien osto vuodelle 2020
sulkeutuu 12.12.2020 ja vuoden 2021
kilpailulisenssien osto käynnistyy heti
14.12.2020. Muistathan, että
kilpailulisenssin tulee olla voimassa, jotta
kilpailuilmoittautuminen DanceCoressa
on mahdollista jo vuoden ensimmäiseen
kilpailuun. Liittämällä kilpailulisenssiin
Sporttiturvan varmistat vakuutusturvasi
myös lajiharjoittelussa sekä kilpailu- tai
harjoitustapahtumiin välittömästi
liittyvillä matkoilla tapahtuvien vahinkojen varalle. Päivitämme Sporttiturvan tuoteselosteen sivuillemme
ensi viikon aikana.

Seuratoiminnan kehittämistukea ehtii hakea 18.12.2020 mennessä. Lue lisää sivultamme.

Tarkistakaa viimeistään 31.12.2020, että kaikki seuranne jäsenet vuonna 2020 on merkitty DanceCoreen.
Mikäli näin ei ole, lisätkää puuttuvat jäsenet yhdellä kertaa DanceCoren ylläpitovalikosta kohdasta
"Jäsenyyksien tuonti - jäsenyyksien massatuonti excel-tiedostosta" löytyvällä työkalulla. Vuoden 2021
jäsenet voi kopioida tai tuoda samalla excel-importilla järjestelmään 1.1.2021 alkaen. Ohjeita sivullamme.

Tanssiurheiluliiton toimisto on suljettuna 21.12.2020 - 10.1.2021. Myös luottamushenkilöt laskeutuvat
rauhallisen joulun ja uudenvuoden viettoon.

Terveysmestarin apu
lähellä arkena ja
viikonloppuna!
Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva on
Suomen luotetuin urheiluvakuutus. Yli 80
lajiliittoa ja 400 000 eri lajien harrastajaa
ovat Sporttiturvan vakuutuksen piirissä. 

Loukkaantumisen hetkellä tukenasi
on Pohjolan Terveysmestari.
Terveysmestari on kokenut sairaanhoitaja, joka neuvoo henkilökohtaisesti ja ohjaa sinut oikeanlaisen
hoidon piiriin. Viisi Pohjola Sairaalaa huolehtivat urheilijoista ja tekevät kaikkensa, jotta paluu harjoitus- ja
kilpailulattialle sujuu mahdollisimman nopeasti. Mikäli paikkakunnallasi ei ole Pohjola Sairaalaa, ovat
apunasi Pohjola Vakuutuksen muut hoitolaitoskumppanit.

https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/kilpailulisenssit/
https://www.dancesport.fi/2020/11/13/seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-avautunut/
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/


Lue lisää...

Maksuton V Coach
Webinaari 14.12.2020 klo
17:00 - 18:15 - ilmoittaudu
mukaan!
Suomen Valmentajat ja SportFocus
järjestävät:

V Coach Webinaari paneutuu psyykkisen
valmennuksen ja suorituskyvyn

maailmaan. Webinaarissa tutustutaan siihen, miten ja mitä psyykkisiä tekijöitä huomioimalla ja
harjoittamalla ihminen oppii suoriutumaan omalla optimaalisella tasollaan niin pitkällä tähtäimellä kuin
paineen alla. Kun yhdistetään sekä hyvinvoinnin että suorituskyvyn kehittäminen, päästään parhaimpiin
tuloksiin.

Ilmoittautumisaikaa on 13.12.2020 klo 23:00 saakka.

Lue lisää...

Harrastamisen Suomen
mallista yhteistyötä kuntien
ja urheiluseurojen välille
Harrastamisen Suomen malli tuo lisää
harrastuksia lasten ja nuorten
koulupäivän yhteyteen ensi vuoden
alusta lähtien. Suomen mallin tavoitteena
on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja
nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus
koulupäivän yhteydessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa
pilotin, johon haetaan mukaan kuntia,

jotka ovat valmiit käynnistämään toiminnan alkuvuodesta 2021.  Pilotti tarjoaa kunnille ja urheiluseuroille
monia yhteistyömahdollisuuksia. 

Lue lisää...

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta? 
Löydät lähetetyt jäsentiedotteet
Jäsenseurojen sisäisiltä sivuilta, salasana

https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/kilpailulisenssit/
https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/coach-webinaari-5/
https://www.olympiakomitea.fi/?p=97642


seura.

Lue lisää.

https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/jasentiedotearkisto/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

