Välkomna till DA Dancecup Challengertävling i Disco,
Ballroom och Konstnärligt 9-10 mars 2019
Tävlingsplats/adress
Tävlingen kommer att vara i Ektorpshallen, Trestegsgatan 4, 60373 Norrköping
Lagledarentré
Lagledare kommer att skrivas upp vid entré utifrån det antal lagledare som respektive dansskola ska ha.
Parkering
Parkering för privatbilar finns vid arenan men den kommer med tanke på tävlingens storlek och omfattning att bli full. I
bostadsområdet runt omkring är det avgiftsbelagd parkering på gatorna så länge inte utfarter eller dylikt blockeras.
Publik-, Dansar- och lagledaringång
Dansare/lagledare och publik har varsin ingång. Vid publikingången finns det möjlighet att betala med kort eller swish,
Entrépris: Vuxen 120 kr, Barn 6-16 år 60 kr, barn tom 5 år gratis
Swishnummer för Entré: 123 263 47 72 (Dansakademien Norrköping AB)
Tävlingsordning
Se Vote4dance
Lagledarmöte
Lagledarmötet är kl.08.30, plats meddelas kort innan mötet i högtalarna.
Lagledarfika/armband
Varje lagledare kommer att tilldelas ett armband, dessa armband ligger i varje dansskolas kuvert på lagledarbordet
tillsammans med nummerlapparna.
Vid uppvisandet av dessa band så får ni tillgång till lagledarfika.
Nummerlappar
Nummerlappar ligger i ett kuvert på lagledarbordet tillsammans med lagledarbanden för lagledarna för varje
dansskola. OBS inga efteranmälningar kan göras på tävlingsdagen.
Strykningar
Strykningar ska göras innan lagledarmötet senast kl. 08:00, och helst innan tävlingsdagen.
Musik till konstnärlig tävling
Musik till den konstnärliga tävlingen skickas via WeTransfer till hannah@dansakademien.com. Döp musiken till
Startnummer och Namn på den tävlande så underlättar det för oss! OBS! Lagledare eller Coacher ska ha en USBsticka med musiken på ifall något skulle inträffa med tekniken
Omklädningsrum
Det finns ett separat omklädningsrum för killar– och flera tjejomklädningsrum. Vid entren så finns det funtionärer som
visar er tillrätta. Vi vill att dansarna använder den toalett som finns i anvisat omklädningsrum i möjligaste mån.
Mat
Det finns möjlighet att köpa fika, godis samt lättare förtäring i cafeterian. Ni kan betala med swish! Om ni har kontanter
så betala gärna med jämna pengar.
OBS! Eftersom det finns allergiker med luftburen allergi är det absolut förbjudet att ta med nötter i någon
form in på arenan. OBS!

Boende & Mat
Vi har under tävlingshelgen ett samarbete med Scandic i Norrköping. Vi erbjuder rabatterat boende enligt nedan på
Scandics båda hotell i Norrköping under hela helgen 31/8-2/9 (Se bifogad info från Scandic)
Enkelrum 830 kr/natt
Dubbelrum 1030 kr/natt
Trebäddsrum 1230 kr/natt
Fyrbäddsrum 1430 kr/natt
Bokningskod: DA 2019
Vi erbjuder också ett rabatterat pris på Scandics populära Tacobuffé 129kr/person (ordinarie 185 kr/person)
Förbokas enligt bifogad information och gäller självklart även om man inte bor på hotellet ifråga.

Dansakademien Norrköping och DA Danceteam välkomnar er till Norrköping och hoppas att ni
kommer att ha en trevlig dag tillsammans med oss

