
Information inför tävlingen

Adress:
Färjehallen, Stengatan 2, 386 34 Färjestaden.

Parkering:
Finns i anslutning till Färjehallen. 

Tävlingsordning:
Finns på vote4dance och det uppdateras under
tävlingsdagen. Alla eventuella ändringar under
tävlingsdagen läggs ut på tävlingens startsida på
vote4dance.

Entré:
Både dansare och publik går in via huvudentrén
och lämnar hallen samma väg. Dansarna prickas
av för respektive block. Publiken får bara uppehålla
sig på läktaren. Ingen publik på tävlingsgolvet.

Nummerlappar:
Nummerlapparna kommer finnas i ett kuvert på
lagledarbordet. Strykningar som man vet om innan
tävlingsstart görs senast 10:30 på tävlingsdagen.

Lagledare/SDO medlemmar:
Varje dansskola får ta in en lagledare och en coach
som får vara med dansarna på golvet. Vi kommer
anvisa plats för varje dansskola i tävlingsarenan
där det också kommer finnas ett lagledarbord.
Meddela oss till info@udance.se senast
torsdag 23 september vem som är lagledare/coach
för er dansskola.

Omklädningsrum:
Det finns omklädningsrum för de som ska byta
disciplin inom tävlingsblocket. 

Toaletter:
Toaletter för dansarna finns i omklädningsrum.
Toaletter för publik finns i foajén.

Mat:
I kiosken vid entén erbjuds lättare mat samt fika
och snacks.

Publik:
Biljetter säljs endast som förköp och endast block för
block. Vi har ett begränsat antal biljetter till varje block.
Man får sitta högst 8 personer i ett sällskap och man
måste ha ett avstånd på minst 1 meter till andra
sällskap. För de som köper fler block kommer
biljetterna scannas mellan blocken. Biljettpriset gäller
alla platser, även för barn och SDO-medlemmar.
Biljetterna köps via länken:

https://billetto.se/e/rising-star-liga-1-1-farjestaden-
unity-dance-biljetter-568625

Allergier:
Vänligen ta inte med nötter till arenan. Det kan finnas
nötallergiker.

Tävlingsdansarna:
Dansarna ska vara ombytta och klara till sin
första disciplin när de kommer in i tävlingshallen.
Dansarna får inte gå upp på läktaren utan ska vara på
golvet. När man har dansat klart får man vara kvar tills
dess att prisutdelningen i blocket är klart. Efter detta
lämnar dansare som inte ska tävla i nästa block arenan.
Ha ombyte i mindre väskor, inga resväskor eller större
beautybags.

Tävlande släpps in i arenan 1 timme innan
tävlingsstart i blocket. 

OBS! Man får inte sminka sig med glitter i
tävlingshallen. 

OBS! Inga skor med hård klack på tävlingsgolvet.

I närområdet:
I Färjestaden finns ett flertal restauranger och
butiker. Ölands Köpstad ligger utmed Brovägen
och har förutom butiker en stor ICA Kvantum
samt apotek och restaurang.
I Färjestadens Hamn hittar ni restauranger, butiker
och gatukök.

I anslutning till tävlingsarenan finns padelbanor,
skatepark och multiplan.
I närområdet finns Spa (Hotell Skansen) samt
golfbana (Saxnäs) och Ölands Djurpark.

Vi ser fram emot en härlig tävlingsdag tillsammans.
Varmt välkomna!

Välkomna till Rising Star Liga 1:1
i Färjestaden 25:e september. 


