
Hyvän uuden vuoden toivotus kaikille teille, arvoisat jäsenet! 

 

Vuosi 2015 on pyörähtänyt käyntiin vauhdilla. Vuosi tuo tullessaan taas paljon tärkeitä asioita, joista muutamia jo tässä 

vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä. 

Tammi- ja helmikuun jäsenkirjeet lähetämme vielä kaikille vuoden 2014 jäsenille, mutta maaliskuusta alkaen vain 2015 

jäsenille. Muistattehan maksaa jäsenmaksunne ajoissa, jotta jäsenpostin tuleminen ei maaliskuussa lakkaa! 

 

Valoisia kevään päiviä ja tanssi-iloa, 

t. FDO ry:n tiedotusjaosto 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Vuoden 2015 jäsenmaksut 

2. Tärkeitä muistutuksia kilpailujen osallistumismaksujen maksamisesta sekä kilpailuilmoittautumisista 

3. Kilpailusuoritusten taltiointi ja julkaisu 

4. Yhdistyksen sähköpostit voivat edelleen päätyä roskapostilaatikkoosi 

5. Vuoden 2015 urheiluvakuutus 

6. Tärkeää tietoa kilpailualueesta Disco SM 2015 -kilpailuissa 

7. Vuoden 2016 vahvistuneita kilpailuja - haku on vielä osittain käynnissä! 

************************************************** 

 

 

1. Vuoden 2015 jäsenmaksut 

Vuoden 2015 jäsenmaksun voi maksaa kirjautumalla Omalle sivulleen ja valitsemalla siellä jäsenmaksun maksettavaksi. 

Verkkomaksun suorittamiseen tarvitset verkkopankkitunnuksesi tai luottokortin. 

Tervetuloa jäseneksi tänäkin vuonna - Jäsenyytesi mahdollistaa toimintamme jatkumisen edelleen! Vain jäsenenä voit 

osallistua FDO:n ja IDOn alaisiin kilpailuihin. Lisäksi sinun on jäsenenä mahdollisuus ostaa edullinen, harjoittelun ja 

kilpailut kattava urheiluvakuutus vakuutusyhtiö Pohjolan kautta. Tanssiurheiluliiton jäsenlehti Tanssiurheilija tulee 

jäsenillemme neljästi vuodessa kotiin kannettuna. Lisää jäsenetuja: http://www.fdo.fi/index.php?ID=94&page_id=9 

 

2.  Tärkeitä muistutuksia kilpailujen osallistumismaksujen maksamisesta sekä kilpailuilmoittautumisista 

Kevään kisojen viimeiset ilmoittautumispäivät sekä toki muutkin tärkeät tiedot löytyvät Tulevat kilpailut -sivulta: 

http://www.fdo.fi/contest.php?ID=10. Ilmoittautumiset kannattaa hoitaa huolella ja ajoissa - FDO:lla ei ole velvollisuutta 

ottaa mukaan myöhästyneitä ilmoittautumisia. 

Ryhmäilmoittautumisissa tulee ottaa huomioon, että jokaisen ryhmän tanssijan sekä jäsen- että osallistumismaksun on 

oltava maksettuna ennen kuin sähköinen teosilmoittautuminen onnistuu ryhmänvetäjältä. Jokaisesta onnistuneesta 

teosilmoittautumisesta tulee ryhmänvetäjälle ja kaikille ilmoitetuille tanssijoille muutamassa minuutissa 

sähköpostivahvistus. Jos tätä vahvistusta ei tule tai tarvitset apua muissa ongelmatilanteissa, ota yhteys toimistoomme: 

toimisto(at)fdo.fi. 

Viime vuotiseen tapaan ladataan kilpailijoiden omat kilpailumusiikit sähköisesti. Kilpailumusiikin voi ladata heti 

ilmoittautumisen yhteydessä, tai ilmoittautumisen tekijä voi palata Omat ilmoittautumiset -osiossa lataamaan musiikin 

myöhemmin. Huomaattehan, että musiikkien latausmahdollisuus sulkeutuu viikkoa ennen kilpailun alkua. Myöhässä 

toimitetuista musiikeista peritään 20 euron käsittelymaksu. 

Tutustuthan kilpailusääntöihin ja ilmoittautumisohjeisiin hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää! 

http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoidms3cnp2UG1KZmNOOTZzNUZFWm1lbEI1STVnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9pbmRleC5waHA_SUQ9OTQmcGFnZV9pZD05XCIsXCJpZFwiOlwiYzE5OTAyMjcwNWY1NDMwYzkwOTcxZjViZWRiOTIzNjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI2ZTI5NmI0ZDVhZDJiNmZiZjUwZmU3N2E1N2ViMDcwOWE5MjNhYWIwXCJdfSJ9
http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiNGh4ek9qWTQyTWdOYThDbmpWRmlxdzRURlZvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9jb250ZXN0LnBocD9JRD0xMFwiLFwiaWRcIjpcImMxOTkwMjI3MDVmNTQzMGM5MDk3MWY1YmVkYjkyMzYzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjE0ZjlhMDY2NWIyNDA0MTZkZDhkMTQ1Y2ZhOThlM2IzODY1NzE2NFwiXX0ifQ


 

3. Kilpailusuoritusten taltiointi ja julkaisu 

FDO ry:llä ja/ tai kilpailun kanssajärjestäjällä on oikeus videoida ja valokuvata kilpailusuoritukset kaikissa FDO:n alaisissa 

kilpailuissa. Kilpailusuorituksista voidaan tuottaa tallenne yleiseen myyntiin. FDO ry saa käyttää tallenteita omilla 

nettisivuillaan sekä muissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä julkaisuissa ja materiaaleissa. 

Jokaiselta kilpailuihin ilmoitettavalta tanssijalta pyydetään taltiointi- ja julkaisulupa sähköisen kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä - huomaathan, että kilpailuihin voi ilmoittautua vasta annettuaan luvan. Ryhmäilmoittautumisten osalta 

ryhmänjohtajan velvollisuus on tiedottaa alaikäisten kilpailijoiden huoltajia kilpailuesitysten tallennus- ja julkaisuluvasta, ja 

huolehtia, että jokaisen tanssijan osalta lupa on annettu. 

Kuvattua materiaalia ei koskaan käytetä kaupallisessa tarkoituksessa ilman asianosaisten lupaa. 

 

4. Yhdistyksen sähköpostit voivat edelleen päätyä roskapostilaatikkoosi 

Kaikki FDO:lta tulevat sähköpostit - mukaan lukien kilpailuilmoittautumisten vahvistussähköpostit, salasanatiedustelujen 

vastausviestit, uusien käyttäjien rekisteröitymisten vahvistukset sekä toimistolta ja puheenjohtajalta tulevat sähköpostit - 

voivat edelleen päätyä roskapostilaatikkoosi, jos ei ole merkinnyt lähettäjää turvalliseksi. Mikäli yhdistyksen postia päätyy 

roskapostilaatikkoosi, merkitse saapunut viesti "ei roskapostiksi", jotta viestit eivät jatkossa päädy samaan paikkaan. 

 

5. Vuoden 2015 urheiluvakuutus 

Vuoden 2015 urheiluvakuutuksen myynti on alkanut nettisivullamme:http://www.fdo.fi/index.php?ID=94&page_id=10. 

Tämä vakuutus kattaa FDO:n lajien harjoitukset ja kilpailut koti- ja ulkomailla (max 3 kk kestävillä matkoilla). 

Huomaathan, että vaikka vakuutuslomakkeen täyttäminen on käytännössä mahdollista ennen FDO:n jäsenmaksun 

maksamista, ei ottamasi vakuutus ole voimassa, jos jäsenmaksua vuodelle 2015 ei ole maksettu. Voit tarkistaa kaikki 

tekemäsi maksut Omalla sivullasi. 

 

6. Tärkeää tietoa kilpailualueesta Disco SM 2015 -kilpailuissa 

Disco SM 2015 -kilpailuissa Oulussa tanssilattia on 14 m leveä ja 11,2 m syvä. Tanssialueen etureunassa on reunoissa pylväät 

11,2 m etäisyydellä toisistaan. Erityisesti muodostelmia pyydetään huomioimaan poikkeuksellinen kilpailualue. Lopulliseen 

kilpailuaikatauluun tehdään muodostelmille tästä johtuen lisää harjoitusaikaa. 

Tarkemmat valokuvat kilpailualueesta löydät nettisivultamme: http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=29 

 

7. Vuoden 2016 vahvistuneita kilpailuja - haku on vielä osittain käynnissä! 

Disco SM 2016, Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM 2016, sekä Performing Arts SM 2016 löytyvät jo 

kilpailukalenterista: http://www.fdo.fi/contest.php?ID=10 

Muiden kilpailujen (kaksi kaksipäiväistä Performing Arts SM-karsintaa, Street SM, Latino Show SM sekä Battle SM (sis. 

katutanssi showcase -sarjan) osalta etsimme edelleen halukkaita kilpailunjärjestäjiä! Kilpailut järjestetään hakijan ja FDO 

ry:n välisenä yhteistyönä, jossa molemmilla osapuolilla on omat vastuualueensa. Otamme ilolla vastaan hakemuksia myös 

sellaisilta tahoilta, jotka eivät ennen ole järjestäneet FDO ry:n alaisia kilpailuja. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Pia Erkko, 

president(at)fdo.fi. 

 

http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiTm93UzY5bHkxeGZqZm9OUXViME5uNTF4a2ZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9pbmRleC5waHA_SUQ9OTQmcGFnZV9pZD0xMFwiLFwiaWRcIjpcImMxOTkwMjI3MDVmNTQzMGM5MDk3MWY1YmVkYjkyMzYzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNmUyOTZiNGQ1YWQyYjZmYmY1MGZlNzdhNTdlYjA3MDlhOTIzYWFiMFwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiTkF0Q0VPU2RPWThQN2hZNlRkZ01UUk9GanA0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9jb250ZXN0LnBocD9JRD0yNyZjb250ZXN0X2lkPTI5XCIsXCJpZFwiOlwiYzE5OTAyMjcwNWY1NDMwYzkwOTcxZjViZWRiOTIzNjNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMTRmOWEwNjY1YjI0MDQxNmRkOGQxNDVjZmE5OGUzYjM4NjU3MTY0XCJdfSJ9
http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiNGh4ek9qWTQyTWdOYThDbmpWRmlxdzRURlZvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9jb250ZXN0LnBocD9JRD0xMFwiLFwiaWRcIjpcImMxOTkwMjI3MDVmNTQzMGM5MDk3MWY1YmVkYjkyMzYzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjE0ZjlhMDY2NWIyNDA0MTZkZDhkMTQ1Y2ZhOThlM2IzODY1NzE2NFwiXX0ifQ

