
FDO ry jäsenkirje, kesäkuu 2018 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Aikuiset 2 ja 3 Performing Arts ja Street IKM 2018 kilpaillaan tulevana viikonloppuna, käytä 

hyödyksi workshopit 

2. Latino Show -keskustelu Aikuiset2 ja 3 Performing Arts ja Street -kilpailun yhteydessä 

3. Elokuun Disco Cup osallistumismaksu ja ilmot auki 

4. Jäsenten stipendien haku 

5. Sportteri 

6. Toimisto ja luottamushenkilöt lomalla pääsääntöisesti 2.-28.7.2018 

 

1. Aikuiset 2 ja 3 Performing Arts ja Street IKM 2018 kilpaillaan tulevana viikonloppuna 

Tervetuloa tulevana viikonloppuna ensimmäisiin aikuiset 2 ja 3 -kilpailuihin Helsingin Pasilaan 9.-

10.6.! Lopullisen aikataulun löydät nettisivultamme kilpailut-osiosta. Tee ilmoittautuminen 

viimeistään tuntia ennen ensimmäistä kierrostasi ottaen huomioon ilmopisteen aukioloajat. 

Tuomaripaneelin esittelyt löydät nettisivumme etusivun uutispalstalta.  

Nyt on mahdollista lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja osallistua myös hienoihin Ambra Succin 

workshoppeihin, jotka järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Lisätietoja: 

https://www.facebook.com/events/1940783862622470/ 

 

2.Latino Show -keskustelu Aikuiset2 ja 3 Performing Arts ja Street -kilpailun yhteydessä 

Latino Show -jaosto Merja Satulehdon johdolla järjestää keskustelutilaisuuden tulevana lauantaina 

IKM-kilpailun yhteydessä. Tervetuloa keskustelemaan latinolajien tulevaisuudesta lauantaina 9.6. 

Pasilan Urheiluhallille klo 15.00-16.30. Alustavana paikkana on kahvio, mutta hienon ilman 

sattuessa keskustelu voidaan siirtää myös ulkotiloihin. 

 

3. Elokuun Disco Cup osallistumismaksu ja ilmot auki 

Disco Cup -kisaan Tanssi Vieköön messuilla 25.8. voit maksaa osallistumismakun (per kisaaja) 

nettisivumme kurssit-osiossa. Huolehdi myös, että sinulla on tämän vuoden jäsenmaksu 

maksettuna. Ilmot sähköpostitse per teos discodancejaosto.fdo(at)gmail.com 

Lisätietoja nettisivumme "Kurssit"-osiossa. Maksut ja ilmo ovat auki 5.8. saakka! 

 

4. Jäsenten stipendien haku 

FDO voi auttaa sinua toteuttamaan unelmaasi, vaikket olisikaan kisamenestyksen perusteella 

stipendien saajien joukossa. Uudistusten myötä myöntää hallitus joka vuosi 10% stipendeihin 

ohjatuista varoista jäsenille heidän itsensä laatimien stipendianomusten perusteella. Lähetä meille 

HEINÄKUUN LOPPUUN mennessä hyvillä ja rehellisillä perusteluilla laadittu anomus. Hallitus 

kokoontuu elokuussa päättämään stipendin saajista. Vapaamuotoiset haut käyttökohteineen ja 

perusteluineen toimisto(at)fdo.fi. Lisätietoja: www.fdo.fi - kilpailut - stipendit. 

 

5. Sportteri 

Eri urheilumuotojen yhteinen hakupalvelu on avattu netissä sportteri.fi 

Käy tutustumassa: tanssi on aktiivisesti mukana! 

 

6. Toimisto ja luottamushenkilöt lomalla 

Sekä toimisto että luottamushenkilöt lomailevat pääasiallisesti 2.-28.7.2018. Vastaamme kaikkiin 

loman aikana tulleisiin sähköposteihin lomalta palattuamme. 

 

Erittäin hienoa kesää kaikille jäsenille sekä heidän perheille ja tukijoukoille! 

FDO ry, tiedotusjaosto 
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