
FDO ry jäsenkirje marras- ja joulukuu 2017 

 

Upea tanssivuosi kohta takana ja on aika rauhoittua hetkeksi perheen kanssa ja ladata akkuja 

tulevaan uuteen tanssivuoteen 2018! 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

 

1. Kilpailut 2018 

2. Jäsenmaksut 2018 

3. Osallistumismaksut 2018 

4. Ilmoittautuminen kilpailuihin 

5. Urheiluvakuutus 2018 

6. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 

7. Valokuvia FDO:n käyttöön 

 

1. KILPAILUT 2018 

Kaikki kilpailut ja alustavat aikataulut 2018 on julkaistu nettisivullamme kilpailut-osion alla. 

Poikkeus on Aikuiset 2-3 IKM 2018 -kilpailu, jonka alustava aikataulu pyritään julkaisemaan ja 

uutisoimaan mahdollisimman pian. Huom: pystymme takaamaan vain muodostelmissa ja 

production -sarjassa, että viikonpäivä pysyy samana alustavan ja lopullisen aikataulun välillä. 

Kilpailupäivien pituuden tasaamiseksi joudumme varaamaan mahdollisuuden muissa sarjoissa 

vaihtaa viikonpäivää. 

2. JÄSENMAKSUT 2018 

Jäsenmaksuja 25e pääsee maksamaan sisään kirjautuneena rekisteriin omalla sivulla 1.1.2018 

alkaen.  

3. OSALLISTUMISMAKSUT 2018 

Kaikkien kisojen osallistumismaksut 30e per kilpailu aukeavat 1.1.2018. Muista tarkastaa 

nettisivultamme kilpailut-osiosta viimeinen maksu- ja ilmoittautumispäivä sekä viimeiset musiikin 

latauspäivämäärät niihin sarjoihin, joissa on kilpailijan oma musiikki. 

4. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN 

Ilmoittautumisessa on kolme vaihetta: jäsenmaksun maksaminen, osallistumismaksun maksaminen 

sekä yksi sähköinen teosilmoittautuminen per teos ennen kuin ilmoittautuminen katkeaa. 

Sarjakohtaiset ilmoittautumiset löytyvät sisään kirjautuneena kilpailut-osiosta kunkin kisan alta 

(”omat ilmoittautumiset”). 

5. URHEILUVAKUUTUS 2018 

Kun olet maksanut FDO:n jäsenmaksun 2018, on sinulla mahdollisuus ottaa FDO:n jäsenille 

tarjoama urheiluvakuutus. Se on voimassa kalenterivuosikohtaisesti FDO:n lajeissa harrastus- ja 

kilpailutoiminnassa koti- ja ulkomailla (max 3 kk). Tarkempi tuoteseloste ja lisätietoa löytyy 

www.fdo.fi - jäseninfo - urheiluvakuutus. 

Vuoden 2016 tapaturmien johdosta ovat urheiluvakuutusmaksut ensi vuonna seuraavat: 

A-lisenssi (väh 18v) 32 euroa, B-lisenssi (alle 18v) 23 euroa sekä H-lisenssi (ei kata kilpailuja) 26 

euroa. 

 

6. TOIMISTO KIINNI VUODENVAIHTEESSA 

Toimistomme on kiinni vuodenvaihteessa 23.12.2017-1.1.2018. Samoin muutkin luottamushenkilöt 

pitävät lomaa vuodenvaihteessa, mutta vastaamme kaikkiin sähköposteihin lomalta palattuamme. 

 

http://www.fdo.fi/


7. VALOKUVIA FDO:N KÄYTTÖÖN 

Olemme päivittämässä eri lajien kuvapankkejamme mm eri kilpailujen ja tapahtumien  

tiedottamiseen ja markkinointiin nettisivullamme ja sosiaalisen median eri kanavilla. Mikäli haluat  

lähettää meille action - kuviasi tanssikilpailuista ja antaa FDO:lle kuviesi käyttö- ja 

julkaisuoikeudet, olethan yhteydessä toimisto(at)fdo.fi 

 

Erittäin hyvää joulua ja tanssillista vuotta teille kaikille ja perheillenne! 

 

FDO ry tiedotusjaosto 

 

 


