
Upeaa saada teidät mukaan tanssikisaamme! Tämä infokirje on lähetetty ilmoittautumisen hoitaneille yhteyshenkilöille.

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailut pidetään uudella upealla Wiihde Areenalla. Osoite Yrittäjäntie 8, Seinäjoki.
Wiihde Areena sijaitsee Tanssikoulu Wimman tiloissa Seinäjoen Kapernaumissa, alle 2 km juna-asemalta. 
Lavan koko 14 x 12m. Show- ja Latin! -lajeissa alustana musta tanssimatto, Street-lajeissa parketti.

PYSÄKÖINTI
Wiihde Areenan pihassa on ilmainen ja tilava parkkialue.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu Areenan käytävällä  olevalla info/ilmoittautumispisteellä vähintään tuntia ennen kilpailusarjasi alkua. 
Ilmainen ranneke/1 kpl teos on tarkoitettu ryhmän huoltajalle, koreografille tai valmentajalle.
Ilmoittautumis - ja infopiste  on avoinna koko kisan ajan.

KÄSIOHJELMA JA AIKATAULU 
Aikataulu löytyy kisasivultamme dancenjoy.fi, ladattava käsiohjelma (kisajärjestyksessä) löytyy samasta osoitteesta
piakkoin! 

LAVAHARJOITUS
Isot ryhmät  (yli 10  tanssijaa) voivat testata lavaa vapaassa järjestyksessä tauoilla/palkintojenjakojen päätyttyä
2min/ryhmä.
Muilla osallistujilla on  mahdollisuus kokeilla lavaa vapaasti tauoilla isojen ryhmien jälkeen.

MAJOITUS
Hotelli-Ravintola Alma tarjoaa laadukasta majoitusta aivan Seinäjoen juna-aseman naapurista, alle kahden kilometrin
päästä Wiihde Areenasta. 
Alma tarjoaa huoneet seuraavin hinnoin sisältäen aamiaiset:
1hh 85€ / yö, 2hh 108€ / yö, 3hh 138€ / yö
Hinnat voimassa koodilla WIMMA suoraan hotellista varatessa 06 4215200 tai alma@hotelalma.fi sekä
verkkokaupasta https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsAlma joka löytyy kotisivuilta www.hotelalma.fi.
Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

RUOKAILU
Wiihde Areenalla voi ruokailla hintaan 7€/hlö.
Ruokaa on tarjolla la 27.11. klo 12-15:00 ja su 28.11. klo 13-15:00. 
Menu: Perunamuusi ja lihapullat, vihersalaatti, leipä, levite, ruokajuomana mehu ja vesi.
Ruoka varattava etukäteen, ma 22.11. mennessä sähköpostitse info.dancenjoy@gmail.com
Ilmoita samalla erityisruokavaliot, myös kasvisvaihtoehto löytyy.
Ruoan maksu paikan päällä koko ryhmälle kerrallaan esim. joukkueenjohtajan toimesta.

Kahvila Wiihde palvelee kahvilapalvelujen osalta koko kisan ajan! 

LIPUT
Liput myy ennakkoon lippuagentti.fi (hakusanalla Dance njoy).
Lauantain kisapäivä on jaettu kahteen osaan:
Alkupäivä klo 10:00 -15:00 Liput 8,5€/hlö ja loppupäivä klo 15:00 - 20:30 Liput 8,5€/hlö
Sunnuntain lippu 15€
Sylilapset ilmaiseksi
Lippuja saa myös ovelta samaan hintaan.

Kilpailu striimataan oleskelutiloihin screenille, jolta kisaajat voivat seurata muiden esityksiä.
Vallitsevan tilanteen vuoksi suosittelemme katsomossa maskin käyttöä ja välttämään turhaa oleskelua kisapaikalla.

Tervetuloa Dance n'Joy tanssikisaan 
27.-28.11.2021 Seinäjoelle!

Hyvää kisafiilistä!
Terveisin kisakoordinaattorit Anne & Hanna 
dancenjoy.fi / info.dancenjoy@gmail.com 
p. 044 971 0455
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