
FDO ry, jäsenkirje huhtikuu 2015 

Kisakevään kaikista tiiviimmässä vaiheessa FDO:n väki kiinnittää katseensa myös lähestyvään vuosikokoukseen, jossa 
valitaan jälleen uusia luottamushenkilöitä mukaan toimintaan. Vuosikokouksesta enemmän tässä jäsenkirjeessä. 
Mukana myös muistutuksia tärkeistä kilpailuilmoittautumisiin liittyvistä asioista, joista saamme toimistoon tiedusteluja. 

Hyvää treenikevään jatkoa kaikille! 

t. FDO:n tiedotusjaosto 

  

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Sääntömääräinen vuosikokous 
2. Kilpailuihin ilmoittautuminen & apua pulmatilanteissa 
3. Omien ilmoittautumisten tarkistaminen 
4. Kilpailumusiikkien lataaminen 
5. Battle SM 2015! 

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

1. Sääntömääräinen vuosikokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 21.5.2015 kello 19 alkaen Stepup Schoolin tiloissa (Taiteen 
talo 6. krs, Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa tilinpäätös 
sekä luottamushenkilöiden valitseminen erovuorossa olevien henkilöiden (hallituksen puheenjohtaja, Disco-, tiedotus- ja 
kehitysjaostojen jäsenet ja puheenjohtajat) paikalle. 
Lisätietoja nettisivumme uutispalstalta. Tervetuloa kaikki täysi-ikäiset jäsenet joko äänestämään tai myös asettumaan 
ehdolle! 

 
2. Kilpailuihin ilmoittautuminen & apua pulmatilanteissa 
Muistattehan, että kilpailuihin osallistuakseen on hoidettava seuraavat asiat: on oltava yhdistyksen jäsen (kuluvan 
vuoden jäsenmaksu maksettu), kisan osallistumismaksu pitää maksaa, on ilmoittauduttava haluttuihin kilpailusarjoihin, 
ja lopulta niissä sarjoissa, joissa kilpailija tanssii omaan musiikkinsa, on kilpailumusiikki ladattava viimeistään viikkoa 
ennen kilpailun alkua.   
Toimistomme, toimisto(at)fdo.fi, neuvoo mielellään kaikissa ilmoittautumiseen, maksuihin ja latauksiin liittyvissä 
asioissa – huomioittehan kuitenkin, että toimistomme on auki arkisin kello 9-15. Ethän jätä ilmoittautumista viimeiseen 
iltaan, silloin et enää ehdi saada apua toimistolta! 

Tulevat, viimeiset ilmoittautumispäivät: 
- Street SM 2015                28.4.2015 
- Performing Arts SM 2015       19.5. 2015 

 
3. Omien ilmoittautumisten tarkistaminen 
Jokaisesta ilmoittautumisesta lähetetään vahvistussähköposti kaikille teokseen ilmoitetuille tanssijoille. Kaikki omat 
ilmoittautumiset löytyvät myös kilpailukohtaisesti netistä. Tee näin: 

-          kirjaudu tunnuksillasi FDO:n sivuille 
-          mene Kilpailut-osion kautta haluamasi kilpailun sivulle 
-          klikkaa vasemmassa yläreunassa"Omat ilmoittautumiset" -kohdasta. 

FDO ottaa myöhäisiä ilmoittautumisia vastaan vain, jos kilpailun aikataulu ja kierrosmäärä sen sallivat. FDO:lla ei ole 
velvollisuutta ottaa kilpailuun mukaan myöhäisiä ilmoittautumisia. 

Tarkistattehan ennen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, että ilmoittautumisenne ovat kunnossa! 

 
4. Kilpailumusiikkien lataaminen 



Muistattehan ladata ajoissa musiikit niihin sarjoihin, joissa käytetään kilpailijan omaa musiikkia. Musiikin voi ladata toki 
jo kilpailuilmoittautumisen yhteydessä, tai viimeistään seuraavasti: 

- Disco ja Latino Show SM 2015:  viimeistään 1.5. 
- Street SM 2015: viimeistään 8.5. 
- Performing Arts SM 2015: viimeistään 28.5. 

Musiikkien lataaminen tehdään Omien ilmoittautumisten kautta, ja latauksen voi tehdä vain sama henkilö (samoilla 
tunnuksilla) joilla itse kilpailuilmoittautuminen on tehty. 

 
5. Battle SM 2015! 
Battle SM 2015 järjestetään Helsingissä 26. – 27.9. Tulossa myös omia kilpailusarjoja junioreille! Save the date – lisää 
tietoja luvassa lähiaikoina! 

 


