Varmt välkomna till Kindahls Mastertävling i disco
lördag 5 oktober
Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 Södertälje

Insläppet:
Öppnar kl 8.30. Tävlingen startar kl 10.00. Tävlingsordning hittar ni på vote4dance.com
Entré:
Dansare samt lagledare passerar in via dansarinsläppet. Övrig publik via publikentrén.
Entrén är 120:- för vuxna och 60:- för barn mellan 7 och 16år. Vi tar emot Swish och kort. Går det att undvika
kontanter gör vi gärna det.
Swish nummer: 123 426 31 33
Se till att göra era strykningar innan tävlingsdagen! Eventuella strykningar på tävlingsdagen ska vara gjorda senast
09.00.
Lagledare
Lagledare behöver inte föranmälas. Vi pricka av lagledare vid dansaringången. Lagledarna och tränare kommer att
bjudas på fika. Gemensam lagledarträff kl. 09.30.
Vi ber er lagledare att hjälpa era dansare och se till att de är beredda vid sina ronder. Vi vill också att ni ber era
dansare att städa upp efter sig i omklädningsrummen efter tävlingens slut.
Musik
Vi har fått in musik från dom formationer som är anmälda. ☺
Mat
I hallens café kommer det finnas lättare förtäring. Av hänsyn till alla nötallergiker ber vi alla undvika att äta nötter
inomhus. Vi har dansare med luftburen nötallergi.
Parkering
Det finns ett mindre antal parkeringsplatser utanför hallen. Ni kan även parkera i bostadsområdet runt om hallen.
Var i tid då det kan ta tid att hitta parkering.
Tävlingen
Det kommer finnas flera omklädningsrum varav 1 är reserverat för killar. Resterande omklädningsrum är öppna för
alla dansskolor. Vänligen respekterar att omklädningsrummet för killar ENDAST är för killar.
Vi ber er gå utomhus när ni sprayar hårspray! Tänk även på att inte ta med nötter in på tävlingen.
Mer information om hallen hittar ni på hemsidan, taljehallen.se
Vi ser fram emot en trevlig lördag med många glada dansare och en stor publik som hejar fram sina favoriter.

VARMT VÄLKOMNA!

