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Perusasiat tanssitunnille tullessa
Jo ennen ensimmäistä tanssituntia on hyvä tietää muutamista perusasioista.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Tanssitunneille saavutaan täsmällisesti.
Ovet aukeavat 10 minuuttia ennen tanssitunnin alkua. Seuran ulkopuolisten toimipaikkojen
ovet ovat lukittuna tanssituntien ajan.
Ohjaajat ovat vastuussa tanssijoista vain oppitunnin aikana.
Toivomme myös, etteivät vanhemmat jäisi seuraamaan tanssituntia, sillä muuten
tanssitunti varsinkin pienimpien osalta saattaa mennä äidin/isän/isovanhempien sylissä
istumiseen tai esittämiseen heille.
Tanssitunneille pukeudutaan niin, että liikkuminen on sujuvaa. Prinsessamekot ovat
pienten tunneilla sallittuja, jos ne eivät estä tanssimista ja kokonaisvaltaista liikkumista.
Paljaat jalat tai tossut (sukilla liukastuu helposti). Ohjaaja poistattaa tarvittaessa sukkia,
jotta tanssiliikkeiden opettelu olisi turvallista. Katutanssitunneilla suositellaan käyttämään
sisäkäyttöön soveltuvia lenkkareita (ei naarmuta, ei jätä mustia jälkiä).
Vesipullo suositellaan ottamaan tunnille mukaan.
Suositeltavaa on laittaa pidemmät hiukset kiinni ja jättää korut kotiin, etteivät ne aiheuta
turvallisuusriskiä.
Arvoesineet ja muut vastaavat tavarat on syytä jättää kotiin. Möysän Nuorisoseura ry ei
vastaa pukuhuoneisiin yms. tiloihin jätetyistä tavaroista. Unohtuneet tavarat viedään
Tonttila-Salin löytötavarahyllyyn, josta ne hävitetään kauden lopun jälkeen. Ulkopuolisissa
toimipaikoissa on omat säilytyspaikkansa löytötavaroille.

Pyydämme, että ilmoitatte toimistoon, mikäli lopetatte ryhmässä tanssimisen kesken kauden tai
ennen kautta. Joihinkin tanssiryhmiin on varalla tanssijoita, jotka odottavat oppilaspaikkaa. Varalla
olevan on tällöin mahdollista saada oppilaspaikka.
Ohjaajille olisi suotavaa ilmoittaa pidemmistä poissaoloista, ettei ohjaajan tarvitse miettiä onko
tanssija lopettanut vai tulossa vielä tunnille. Esitystanssin suunnittelussa ja opetuksessa ohjaajan
on helpompi huomioida kaikki oppilaat ja hän pystyy helpommin pysymään aikataulussa ja
kausisuunnitelman toteuttamisessa. Ohjaajalle on myös suotavaa ilmoittaa, jos tanssija ei esiinny
joulunäytöksissä, ettei viime hetken yllätyksiä ilmene puvustuksessa, kuvioinneissa,
pukeutumistilojen väärin mitoituksessa jne.
Toimitathan ensimmäisellä tanssitunneilla jaettavan ilmoittautumislomakkeen heti seuraaviin
harjoituksiin ohjaajalle. Täytä kaikki lomakkeen kohdat, koska sähköisessä ilmoittautumisessa ei
ole kysytty kaikkia asioita, kuten onko lapsellanne vapaa-ajan ym. muuta vastaavaa vakuutusta.
Kausimaksuun ei sisälly tapaturmavakuutusta nuorisoseuran puolesta. Tiedot ovat tärkeitä niin
ohjaajalle kuin toimistollekin.
Tanssin iloa kaikille!

Möysän Nuorisoseura ry
Salonaukio 5
15170 Lahti

toimisto p. 050 919 4952
toiminnanohjaaja p. 044 763 3507
seuran puheenjohtaja p. 050 918 9402

www.mns.fi
toimisto@mns.fi
Löydät Facebook yhteisönä ja @mns.fi

