VIGTIG INFO TILL ALLA DANSARE, FÖRÄLDRAR & LEDARE.
(Vi kommer fortlöpande att uppdatera informationen om detta evenemang
Senast uppdaterad 2020-09-19)
För att vi ska kunna ha en bra och säker tävling kommer tävlingen att se lite annorlunda ut än vad
vi är vana vid. Vi hoppas att alla har överseende med eventuella förändringar som görs
undervägs.
TÄVLINGEN KOMMER KÖRAS UTAN PUBLIK!
Alla dansare, föräldrar och ledare som anmäler sig till tävlingen har ett stort ansvar och måste
följa Folkhälsomyndighetens allmänna och generella råd.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Praktisk information









Förening får ha 1 blockledare per block med in i hallen. Blockledaren skall föranmälas till
info@dkimpetus.se senast 3 oktober. NAMN, TELEFON OCH MAIL
Varje block samlas föreningsvis utanför Ga-Hallen.
Värdar/Värdinnor hämtar upp respektive förening och prickar av blockledare och visas in i
hallen.
Förening i första blocket hämtar tillsammans med värd/värdinna ut sitt lagledarkuvert.
Varje förening kommer ha sin plats i hallen och får bara vistas i detta området under tiden
i hallen.
Alla tävlande och ledare uppmanas att ha fyllda vattenflaskor samt att undvika att
använda toaletten under tiden de vistas i hallen
Det kommer inte att finnas någon servering.
Denna information kommer uppdateras efterhand. Senast uppdaterad 19/9)

TÄVLING;

1. Utgångspunkten är att vi skall vara maximalt 50 dansare i hallen samtidigt. Dock kommer antalet
att överstiga 50 personer i block i och två
2. Tävlingen kommer att delas upp i olika Block. Tex kommer C-klass Standard och Latin att köras i
samma block. Om dansarna tillhör olika klasser i Standard och Latin får de lämna tävlingshallen och
återkomma till nästa block. Dansarna får endast vistas i tävlingslokalen under sitt tävlingsblock.

3. När alla anmälningarna är sammanställda kommer schema att skickas ut till föreningen som anger
vilka klasser som dansar i vilket block.
4. Vi önskar att de dansare som kan komma till tävlingen ombytta och klara gör det.Dansarna ska
komma till tävlingen ombytta och klara. Inga omklädningsrum kommer att tillhandahållas. Ombyte
mellan disciplinerna sker i tävlingshallen.
5. Manuell avprickning av dansarna kommer att ske för varje block. Varje förening får endast
representeras av en person i tävlingshallen. En förening kan välja att ha olika representanter i de
olika blocken. Namn på den/de som ska representera föreningen under tävlingen ska meddelas i
förväg. Representanten ska prickas av vid insläppet.
6. Insläpp till de olika blocken sker 30 minuter före varje block startar. Endast en ingång till
tävlingshallen hålls öppen. Vid ingången finns funktionärer som anvisar var dansare och
föreningsrepresentant ska vistas under tävlingsblocket.
7. Inga delade tävlingsgolv.
8. Endast 6 par eller 12 dansare får vistas på golvet samtidigt. Detta gäller även under
uppvärmningen.
9. Tävlingen kommer att dömas av 3 svenska domare.
10. Ingen prispall. Vinnarna ställer upp med 2 meters avstånd.
11. Prisutdelning efter varje klass tex E-klass Standard
12. Viktigt att paren/dansarna håller avstånd både när de väntar på att gå in på golvet och när de
lämnar golvet.
13. I sekretariatet bör så få personer som möjligt finnas.
14. Inga bord runt dansgolvet – endast för sekretariat och musik.
15. Viktigt, att så snart dansarna har tävlat klart och prisutdelningen är klar, ska de lämna
tävlingshallen.
16. Mellan varje block töms hallen och hålls stängd i ca 30 minuter så städning kan ske i hallen och på
toaletterna.

Tävlingen kommer visas live på storbildsskärm på Good Morning + Hotell, Gustav Adolfs gata 47, i ett
konferensrum på 200 km2. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om evt.
entréavgift återkommer vi med.

BOENDE;
Good Morning + Helsingborg - Gustav Adolfs gata 47
Pris :
550: -/Enkelrum/natt
650: -/Twin rum/natt
900: -/Trippelrum/natt
Frukost:
Ingår i login
Betalning:
Sker på plats vid ankomst till hotellet med kort.
Alternativt kan också förskottsfaktura sändas, denna
skall vara reglerad innan gruppens ankomst till hotellet.
Bokning;
Sker direkt till hotellet. Helst via mail
helsingborg@gmorninghotels.se alternativt via telefon
042-4952100
Bokningskod:
DANS161020 skall uppges vid bokningen.
TEAM SWEDEN TRÄNINGSDAG 18/10
Dagen efter tävlingen är det Team Sweden träningsdag i Ga-Hallen.

