
Show Your Dance by Cailap-
kilpailukutsu 

Lahjan Tytöillä on ilo toivottaa show- ja discotanssijat
tervetulleiksi Show Your Dance by Cailap – tanssikilpailuun.

Kilpailu järjestetään perjantaina 28.1.2022 ja lauantaina
29.1.2022 Salohallissa, Pormestarinkatu 5. 

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Show Your Dance by Cailap -työryhmän laatimia sääntöjä.

 
Säännöt löytyvät www.lahjantytot.fi.

Huom! Varaamme oikeuden sääntömuutoksiin.

Ilmoittautuminen ja laskutus
Ilmoittautuminen avautuu osoitteessa www.lahjantytot.fi

ma 15.11.  klo 12.00 ja päättyy ma 6.12.  klo 23.59.
Jälki-ilmoittautumisen maksu on kaksinkertainen.

Osallistujia ei vakuuteta järjestäjän toimesta.
Kilpailuun mahtuu mukaan rajallinen määrä osallistujia.

 
Mikäli osallistujia ei ole riittävästi, varaamme oikeuden perua kilpailun tai tarvittaessa

vaihtaa sarjojen ajankohtaa perjantain ja lauantain välillä ilmoitusajan päätyttyä.
 

Osallistujat laskutetaan tanssikouluittain/seuroittain. Mikäli haluatte, että teokset laskutettaaan erikseen,
laskutuslisä on 10€ / lasku.  



Sarjat ja alustava aikataulu
 

Show Dance & Disco Dance
 -minit

Sarjaan voi osallistua soololla, duolla tai ryhmällä.
alle 9-vuotiaat (vuonna 2014 ja sitä nuoremmat). 

Kaikki osallistujat palkitaan.

Ryhmässä yli 9 kilpailijaa
Lapset  (2013-2010 syntyneet)
Juniorit  (2009-2006 syntyneet)

Aikuiset (2005 syntyneet ja vanhemmat)
yli 30-vuotiaat (vuosina 1991 syntyneet 

ja vanhemmat)

Show Dance -isot ryhmät 

Show Dance / soolot
Lapset (vuonna 2010 syntyneet ja nuoremmat)

Juniorit (vuosina 2009-2006 syntyneet)
Aikuiset (vuonna 2005 syntyneet ja vanhemmat)

Show Dance / duot
Lapset (vuonna 2010 syntyneet ja nuoremmat)

Juniorit (vuosina 2009-2006 syntyneet)
Aikuiset (vuonna 2005 syntyneet ja vanhemmat)

Show Dance / pienryhmät 
3-9 kilpailijaa

Lapset 1 (2012 syntyneet ja nuoremmat)
Lapset 2 (2011-2010 syntyneet)
Juniorit 1 (2009-2008 syntyneet)
Juniorit 2 (2007-2006 syntyneet)

Aikuiset (2005 syntyneet ja vanhemmat)
yli 30-vuotiaat (vuosina 1991 syntyneet 

ja vanhemmat)
 

Disco Dance / pienryhmät 
3-9 kilpailijaa

Lapset (vuonna 2010 syntyneet ja nuoremmat)
Juniorit (vuosina 2009-2006 syntyneet)

Aikuiset (vuonna 2005 syntyneet ja vanhemmat)

Disco Dance / soolot
Lapset (vuonna 2010 syntyneet ja nuoremmat)

Juniorit (vuosina 2009-2006 syntyneet)
Aikuiset (vuonna 2005 syntyneet ja vanhemmat)

Perjantai 28.1. 

Disco Dance / duot
Lapset (vuonna 2010 syntyneet ja nuoremmat)

Juniorit (vuosina 2009-2006 syntyneet)
Aikuiset (vuonna 2005 syntyneet ja vanhemmat)

Lauantai 29.1. 

Osallistumismaksut 
Ryhmät

 
Show Dance pienryhmä 90 € / ryhmä
Show Dance iso ryhmä 140€ / ryhmä
Disco Dance pienryhmä 90€ / ryhmä

Show Dance ja Disco Dance minit sekä RisingStar ryhmä 90€ 
/ max 9 osallistujaa, 140€ yli 9 osallistujaa

 

Soolot
Show Dance soolo 40€ / hlö
Disco Dance soolo 40€ / hlö

Show Dance ja Disco Dance minit sekä Rising Star soolo 40€ / hlö
Duot

Show Dance duo 30€ / hlö
Disco Dance duo 30€ / hlö

Show Dance ja Disco Dance minit sekä Rising Star duo  30€ / hlö

Rising Star -sarja
Kaikenikäiset tanssijat, millä tahansa tanssilajilla.

Osallistujat saavat kirjallisen palautteen, osallistujia
 ei laiteta paremmuusjärjestykseen. Soolot, duot ja 

ryhmät.



Musiikki
Ohjelman musiikki tulee lähettää mp3-muodossa ke 12.1.2022 mennessä osoitteeseen

sydmusiikit@gmail.com.
 

Nimeä musiikki ryhmän nimi_ohjelman nimi_sarja esim. fiona_kukkaiskeijut_isotryhmätlapset.
Väärin nimetyistä ja myöhästyneistä musiikeista veloitamme 40€ / musiikki.

 

Lisäinfo
Tarkempi aikataulu sekä lisäinformaatio kilpailusta lähetetään sähköpostilla

ilmoittautumislomakkeeseen merkitylle vastuuhenkilöille ilmoittautumisajan päätyttyä sekä jaetaan
nettisivuillamme

 
www.lahjantytot.fi.

 
Kilpailun ajankohtaisia tiedotteita voit seurata myös Facebookissa ja Instagramissa @showyourdancebycailap.

Covid-19 -viruksen aiheuttamat
erityistoimenpiteet

Saavuthan paikalle vain täysin terveenä. Tämä koskee kilpailijoita, valmentajia, yleisöä,

Tapahtumassa ei kätellä eikä halata.
Käsiä tulee pestä säännöllisesti saippualla ja vedellä sekä käyttää käsidesiä.
Kasvojen koskettelua ja muuta tarpeetonta fyysistä koskettelua tulee välttää.
Kilpailussa tulee käyttää vain henkilökohtaisia tavaroita, kuten juomapulloa, pyyhettä jne.
Huolehdithan turvavälin (1-2m) pitämisestä mahdollisimman hyvin.
Tarvittaessa kilpailu järjestetään ilman yleisöä.
Tilanteen vaatiessa tarkasti porrastettu aikataulu sekä erityisjärjestelyt kontaktien

toimihenkilöitä, vapaaehtoisia sekä kaikkia muita kilpailutapahtumaan liittyviä.

välttämiseksi.

 
Lämpimästi tervetuloa!

Show Your Dance by Cailap -terveisin,
Lahjan Tytöt ry

Tiedustelut:
showyourdance@lahjantytot.fi

 


