
FDO ry jäsenkirje, maaliskuu 2015 
 
Hei jäsenet, 
Maalikuun aikana on käynnistetty FDO:n kilpailuvuosi Performing Arts- ja Street SM-karsintojen 
muodossa. Viikonlopun aikana Helsingin kulttuuritalolla tanssi yli 700 tanssijaa - kiitos kaikille mukana 
olleille! 
 
Jo parin viikon päästä onkin edessä seuraava kilpailutapahtuma, Lasten Disco & Street & Performing Arts 
IKM-kilpailu. Tässä maaliskuun lopun jäsenkirjeessä tiedotusasiat ovatkin vahvasti kilpailuihin liittyviä 
muistutusasioita. Mukavaa kevään odotusta ja kisoissa nähdään! 
 
Terveisin, 
Tiedotusjaosto, FDO ry 
 
Tässä jäsenkirjeessä: 
1. Tulevien kilpailujen viimeiset ilmoittautumispäivät 
2. Kilpailumusiikkien lataaminen 
3. Omien ilmoittautumisten tarkistaminen 
4. Myöhäiset ilmoittautumiset 
 
***************************************************************************************************** 
1. Tulevien kilpailujen viimeiset ilmoittautumispäivät 
Maalis- ja huhtikuun aikana on usean kilpailun viimeiset ilmoittautumispäivät. Hoidattehan 
ilmoittautumiset ajoissa! Huomioittehan myös, että toimistomme palvelee vain arkisin klo 9-16 välisenä 
aikana, joten viimeisen ilmoittautumispäivän iltana toimistomme ei pysty auttamaan 
ilmoittautumisongelmissa. 
Latino Show SM 2015, 9.5.2015  Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2015        
Disco SM 2015, 9.5.2015 - 10.5.2015          Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2015        
Street SM 2015, 16.5.2015 - 17.5.2015     Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.4.2015 
 
2. Kilpailumusiikkien lataaminen 
Huomaattehan, että niissä kilpailusarjoissa, joissa kilpailija tanssii omaan musiikkiinsa, ladataan 
kilpailumusiikit FDO:lle etukäteen. Musiikki voidaan ladata joko heti ilmoittautumisen yhteydessä, tai 
jälkikäteen - kuitenkin viimeistään viikkoa ennen kilpailun alkua. Musiikin voi ilmoittautumisen teon 
jälkeen ladata vain ilmoittautumisen tehnyt henkilö. Ladataksesi musiikin, tee näin: kirjaudu tunnuksillasi 
järjestelmään, mene haluamasi kilpailun sivulle, ja klikkaa "Omat ilmoittautumiset" -kohdasta. 
Oman musiikin voi käydä vaihtamassa ja tarkistamassa viimeiseen latauspäivään saakka - latausajan 
päätyttyä musiikkilinkit lakkaavat näkymästä omissa ilmoittautumisissa! 
Lataamatta jätetyt musiikit lisätään toimiston kautta käsityönä, ja myöhässä käsitellyistä musiikeista 
peritään myöhästymismaksu.  
Kilpailusäännöissä velvoitetaan kaikki kilpailijoita käyttämään kilpailumusiikkinaan vain hyvälaatuista, 
laillisesti ostettua musiikkia. 
 
3. Omien ilmoittautumisten tarkistaminen 
Jokaisesta ilmoittautumisesta lähetetään vahvistussähköposti kaikille teokseen ilmoitetuille tanssijoille. 
Kaikki omat ilmoittautumiset löytyvät myös kilpailukohtaisesti netistä. Tee näin: kirjaudu tunnuksillasi 
järjestelmään, mene haluamasi kilpailun sivulle, ja klikkaa "Omat ilmoittautumiset" -kohdasta. 
 
4. Myöhäiset ilmoittautumiset 
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! 
 


