
Tantsija meelespea

Tere tulemast III Eesti Naiste Tantsupeole! See on meie oma pidu, ole agar kõiges kaasa lööma.

1. Infoümbrikus on käepaelad, mis tagab pääsu staadionile, toidualale ning õhtustele

simmanitele. Kahel esimesel päeval ka tribüünile. Etenduse päeval tribüünile ei pääse.

Käepael tuleb panna käele ja hoida peo lõpuni käel.

2. Kui käepaeltega on mingeid probleeme, helistage numbrile 5165236 või pöörduge

peastaadioni infotelki.

3. Jälgige ajakava. Pidage kellaaegadest kinni ja ärge hilinege.

4. Teie turvalisuse huvides suletakse majutuskohtade uksed siis, kui te lähete

harjutusväljakule ja avatakse taas õhtul, peale tegevuse lõppu harjutusväljakul. 10. juuni

õhtul avatakse 18.30 11. juuni õhtul avatakse 19.00 Uksed suletakse taas öösel, peale

simmanite lõppu.

5. Hoidke oma majutuskohtades puhkust ja korda.

6. Täitke tuleohutusnõudeid.

7. Koolimajades ööbijad pange tähele: koolimajade territooriumil ei ole lubatud suitsetada

ega alkoholi tarbida!

8. Jälgige oma söögiaegu SÖÖGIAEGADE GRAAFIKUST ja sööge täpselt teile ettenähtud

ajal. Muidugi kui te näete, et teile eelneval rühmaliigil enam järjekorda ei ole, siis minge

kohe.

9. Laupäeval, tulles peastaadionile proovi, võta kaasa oma rühma nimesilt. Me harjutame ka

väljamarssi.

10. Parkimine tantsijatele Jõgeval toimub Tähe tänava haljasalal. 12. juunil korraldab

parkimist G4S, teistel päevadel pargib tantsija ise. Prooviväljakutel on parkimine

olemasolevatele vabadele kohtadele, k.a. teeääred. Kasutame ruumi säästlikult ja oleme

kannatlikud.

11. Ära unusta veepudelit, peakatet, sokke ja oma rohtusid.

12. Lisaks väljakuproovidele ja tantsupeo etendustele on teie jaoks simmaniõhtud,

käsitöölaat. Kasutage seda lühikest aega üksteisega sõbrunemiseks ja ühiseks rõõmsaks

ajaviitmiseks.



13. Pühapäeva hommikul, 12. juunil, etendusele tulles, võta kohe majutuskohast kaasa oma

isiklikud asjad, et sa ei peaks enam öösel neile järele sõitma. Majutuskohad on avatud

pühapäeval, 12. juunil kuni kella 10.30-ni hommikul. V.a. neil juhtudel kui on

majutusasutusega kokku lepitud, et lähete peale viimast etendust asjadele järele.

14. Me pingutame nii, et pihik ragiseb, selle nimel, et pidu hästi õnnestuks. Aga see on meie

kõigi ühine pidu, nii et ....... kus viga näed laita, seal tule ja aita.


