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Hei!
Olette ilmoittautuneet TUL Joy Games disco- ja showtanssikilpailuun. Tässä on tietoa kilpailuun
osallistuville. Varmistakaa, että nämä asiat ovat kaikkien seuranne joukkueiden/yksilöesiintyjien tiedossa.

Kilpailupaikka
Kilpailupaikkana toimii LOGOMO-sali, Köydenpunojankatu 14, Turku.
Sisäänkäynti Logomoon on rakennuksen keskustan (eli junaradan) puoleiselta sivulta. Ovet avautuvat
lauantaina klo 09.00 ja kilpailut alkavat klo 13.00. Kilpailualue on 8 x 13 m . Esiintyjät
tulevat lavalle edestä katsoen oikealta ja poistuvat suorituksen jälkeen vasemmalle.
Jokaisella kilpailijalla/joukkueella on mahdollisuus käyttää lämmittelytilaa ennen omaa suoritustaan.
Lämmittelytilana toimii ainoastaan Logomon isoon ala-aulaan tarkoitusta varten merkitty alue.
Pukuhuonekäytävät eivät ole lämmittelytilaa!

Harjoitukset
Harjoitukset alkavat klo 10.00. Harjoitukset viedään läpi suoritusjärjestyksessä harjoitusaikataulun
mukaisesti. Harjoitusaikataulu on tiukka, joten huolehdittehan, että olette ajoissa odottamassa omaa
vuoroanne, aika alkaa heti edellisen loputtua eli myös siirtymiset tapahtuvat omalla harjoitusajalla.
Harjoituksessa ei käytetä musiikkia. Harjoitusaika on lähinnä sisääntuloa, poismenoa, paikkojen katsomista
yms. varten. Jos, ette käytä harjoitusaikaanne, toivomme siitä etukäteen ilmoitusta osoitteeseen
tuljoygames@tul.fi, viestin otsikoksi harjoitukset.

Osanoton varmistus
Osanoton varmistus tehdään viimeistään tuntia ennen kilpailusuoritusta kilpailukansliaan. Kilpailukanslia
sijaitsee ala-aulassa ja palvelee teitä kaikissa kysymyksissä koko päivän. Suoritusjärjestyksiä, joista voi
seurata tapahtuman etenemistä, löytyy sekä aulan monitoreista että harjoittelu- ja pukutiloista.
Muistattehan varmistaa, että kilpailijoiden vakuutukset ovat kunnossa.
Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuuttamisesta.
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Pukutilat
Pukuhuoneet sijaitsevat talon toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Osallistujat ohjataan pukutiloihin, kun
he ovat varmistaneet saapumisensa ala-aulassa. Pukuhuoneissa EI ole järjestettyä vartiointia. Järjestäjät
eivät vastaa kadonneista tavaroista.
Pukuhuoneiden oviin on merkitty jokainen kyseistä huonetta käyttävä osallistuja/seura.
Ettehän jätä arvotavaroita vartioimatta.

Musiikki
Kilpailumusiikki tulee lähettää 17.10. mennessä osoitteeseen tuljoygames@tul.fi Lähetyssähköpostiin tulee
merkitä selkeästi mihin esitykseen musiikki on (ikäryhmä, laji, seura sekä joukkue/yksilökilpailija).

Palkintojenjako ja palautteet

Kilpailijat palkitaan, kun kaikki suoritukset ovat ohitse. Kunkin sarjan sijoille 1 – 3 sijoittuneet joukkueet
kutsutaan kuulutuksella valmistautumaan palkintojenjakoon. Järjestäjät toivovat, että palkintojenjakoon
tullaan joko esiintymisasussa tai seuran yhtenäisessä edustusasussa.
Alle 10-vuotiaiden showtanssi esitykset palkitaan kaikki samanlaisella mitalilla.
Disco- ja showtanssisarjoissa jaetaan TUL:n mestaruusmitalit sijoille 1 – 3 sijoittuneille.
Tuomareiden antamat palautteet toimitetaan kilpailukansliaan, josta ne voi noutaa kilpailupäivän aikana.
Ennen taukoa kilpailleiden palautteet ovat noudettavissa heti tauon jälkeen ja loput toimitetaan infoon heti
niiden valmistuttua.

Käyttäytyminen ja siisteys
Toivomme kaikkien noudattavan siisteyttä niin kilpailupaikalla kuin pukuhuoneissa. Katsomon ovet
pidetään esitysten aikana suljettuina. Ala-aulan yleisön WC-tilat ovat tarkoitettu VAIN yleisön käyttöön.
Pukutilojen yhteydessä on WC-tiloja kilpailijoille.
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Logomon ravintolapalvelut
Kilpailujen ajan palvelee Logomon kahvio, josta voi ostaa kahvia, teetä, virvokkeita, suolaisia ja makeita
leivonnaisia sekä makeisia. Etukäteen ruoan tilanneet saavat toimintaohjeet ruokailuun kilpailukansliasta.

Pääsyliput ja katsomotilat
Pääsylipun hinta on 10€ sisältäen käsiohjelman. Varaudu käteismaksuun.
Salin yläkatsomo, eli B-osa, on varattu kilpailijoille, josta he voivat seurata ja kannustaa kanssakilpailijoita.
Toivomme hyvää käytöstä ja kannustusta kaikille kilpailijoille. Kilpailijoilla ja joukkueilla on vapaa pääsy
yläkatsomoon.
Alle kouluikäiset lapset pääsevät katsomoon ilmaiseksi.
Päällysvaatteille on ala-aulassa vartioitu vaatesäilytys, jonka hinta on 2,50 €. Katsomoon ei saa viedä
päällysvaatteita eikä eväitä.
Alle 14-vuotiaiden joukkueilla voi olla mukanaan enintään 3 huoltajaa/valmentajaa, jotka ovat oikeutettuja
maksuttomaan sisäänpääsyyn. Heidän tulee ilmoittautua kilpailukansliaan samalla kun joukkue varmistaa
osallistumisensa.

Ensiapu
Kilpailupaikalla on ensiapu-päivystys, joka sijaitsee ala-aulassa.

Tiedustelut
Kaikkiin kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa kilpailujohtaja Karoliina Artiola p. 040 8455225 (soitot klo
15 jälkeen) tai karoliina.artiola@dnainternet.net
Tapahtuman ilmoittautumisia, osanottomaksuja ja musiikin MP3-tiedostojen toimituksia koskeviin
kysymyksiin piirin toiminnanjohtaja Kimmo Kamppila p. 041 5475423 tai kimmo.kamppila@tul.fi
Huolehdithan tiedottamisesta oman seurasi sisällä.

Lämpimästi Tervetuloa kilpailemaan Turkuun!
TUL:n Varsinais-Suomen piirin nuorisojaosto

