
STAGE- näytöskutsu

Tervetuloa esiintymään Vantaalle! Näytöstapahtuman järjestää Funky
Team ry yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa.

Ajankohta: Lauantaina 2.4.2022
Paikka: Energia Areena, Rajatorpantie 23, 01600 VANTAA
Tapahtuman virallinen sivusto:
https://www.funkyteam.fi/tapahtumat/stage

Tapahtuman kulku
Active Cheer STAGE -tapahtumassa tapahtuu ja mitä se on?

STAGE-tapahtumassa halutaan tuoda selkeästi esiin Active Cheer -konsepti eli monipuolisen
harrasteliikunnan ilo! Liikunnalliset perustaidot näkyvät liiton tuottamassa valmiissa STAGE-
koreografiassa. Koreografia sisältää cheerleadingin lajitaitojen lisäksi myös monipuolisia
perusmotorisia taitoja kuten tasapaino- ja liikkumistaitoja. Valmisohjelman löydät täältä:
https://scl.fi/wp-content/uploads/2021/11/AC_STAGE_valmisohjelma2021-2022.pdf

STAGEEN osallistuminen on myös valmentajalle helppoa, sillä tarjolla on valmis koreografia!
Valmentajan ei siis tarvitse olla kokenut pystyäkseen osallistumaan joukkueensa kanssa
STAGE-tapahtumaan. STAGE-tapahtumat pyritään luomaan mahdollisimman yksinkertaisiksi
ilmoittautumisten ja tapahtumapäivän kulun suhteen.

STAGE-tapahtumassa harrastejoukkueet esittävät n. 1min kestävät esitykset. Osallistuvat joukkueet saavat
esittää joko liiton luoman koreografian tai oman koreografian. Myös omaa musiikkia on mahdollista käyttää.
Joukkueita ei laiteta järjestykseen, mutta he saavat arvostelupaneelilta kirjallisen arvostelun suorituksesta.
Joukkuekoko 4-25 henkilöä. Jos joukkueessa on yli 20 henkilöä, suosittelemme, että he esiintyvät kahtena
eri joukkueena.

Tapahtuman karkea aikataulu:
1. Osallistujien saapuminen paikalle
2. Joukkueiden lämmittely
3. Ennen joukkueiden esityksiä järjestetään avajaismarssi, jolloin kaikki esiintyvät joukkueet saapuvat
jonossa lavalle musiikin soidessa.
4. Joukkueiden esitykset
5. STAGE -tapahtuma huipentuu esitysten jälkeen järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen

Näytöstapahtuman alustan koko on 16m x 14m. Cheermatto koostuu kahdeksasta 2m leveästä
mattokaistaleesta, jolloin keskiviivana toimii kahden maton välinen viiva.
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Ilmoittautuminen
Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu.
Näytöstapahtumaan tulee ilmoittautua maanantaihin 14.3 klo 16.00 mennessä täyttämällä
ilmoittautumislomake. Lomaketta ei tarvitse lähettää sähköpostilla. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on
ongelmia, ottakaa yhteys sähköpostilla stage@funkyteam.fi . Järjestäjä lähettää vahvistuksen
seitsemän vuorokauden kuluessa, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu. Tapahtumanjärjestäjä ei ole
vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule perille.
Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin esiintymisjärjestys ja muu informaatio.

Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä:
https://forms.gle/XyqqFJTWkMT3x4Kc7

Ilmoitettu kokoonpano määrittää vain osallistumismaksun, eikä osallistujien nimilistaa tarvitse.
Kokoonpanoa voi siis vaihtaa vapaasti, huomaattehan, että tapahtumassa ole ikärajaa eli tarvittaessa
valmentajatkin voivat olla matolla esimerkiksi spottereina.

Osallistumismaksut
Active Cheer STAGE -tapahtumassa kerätään osallistujilta osallistumismaksun
10€/ hlö (sis. esiintymisoikeuden, koreografian käytön, musiikin käytön ja mitalin). Myös
ilmoitetuista valmentajista ja huoltajista maksetaan osallistumismaksu ja he saavat omat
mitalit.

Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat
ilmoittautumislomakkeen tietoihin.

Peruutusehdot
Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti tapahtuman järjestäjälle, ja sen on oltava perillä
viimeistään 23.3 klo 16.00 mennessä. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä maksutta tapahtuman
ilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään ja kellonaikaan mennessä. Mikäli peruuttaminen tapahtuu 23.3 klo
16.00 jälkeen, osallistumismaksuja ei palauteta. Ilmoittautunut seura vastaa siitä, että esiintyvä joukkue on
läsnä tapahtumassa.

Harrastevakuutus
Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva urheilun kattava harrastevakuutus, jotta joukkue voi
osallistua tapahtumaan. Urheilijoilla, valmentajilla tai huoltajilla ei siis tarvitse olla lisenssiä.
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Palaute
Arvit toimivat STAGE-tapahtumassa arvioitsijoina antaen kirjallisen palautteen joukkueiden esityksistä.
STAGE-konseptia varten on luotu oma arvostelukaavake, jossa korostetaan perusmotorisia taitoja,
esiintymisen iloa, onnistumista sekä koreografian puhtautta.

Näytöspäivän ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu näytöspäivän aamuna esiintymispaikalla tapahtumatoimiston läheisyydessä.
Ilmoittautumiseen ei tule koko joukkue, eikä erillisiä ilmoittautumisaikoja varata. Ilmoittautuminen tulee
kuitenkin tehdä hyvissä ajoin ennen oman esiintymissuorituksen alkamista. Ilmoittautumiseen saapuu vain
joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) ja vahvistaa kuittauksellaan kaikkien osallistujien
vastaavan tapahtuman ilmoittautumisen henkilömäärää.

Pääsyliput
Lipunmyynti aukeaa 15.3.2022 LIVETON kautta, linkki tulee tapahtuman nettisivuille. Hinnat ovat 15€/
aikuinen 8€/ alle 13v (sylivauvat ilmaiseksi) Livestream 15€

Tietosuoja ja näytösohjelmien kuvaaminen
Tapahtuman sivustolta löytyy linkki tietosuojaan. Tapahtumassa on valokuvaaja. Valmentajien tehtävänä on
huolehtia kuvausluvista ja informoida valokuvaajaa tapahtumassa, jos joukkueessa on urheilijoita, joilla ei ole
kuvauslupaa. Järjestäjä kuitenkin toimittaa valokuvaajalle listan joukkueista, joissa kaikilla ei ole
kuvauslupaa.

Tärkeät päivämäärät
● Viimeinen ilmoittautuminen 14.3.2022 klo 16.00 mennessä
● Viimeinen peruutusmahdollisuus 23.3.2022 klo 16.00 mennessä
● Tapahtuma järjestetään 2.4.2022

Muuta tietoa tapahtumasta
Tapahtumassa on myynnissä cheertuotteita, joten varaathan tähän aikaa ja rahaa, jos mieli tekee ostoksille!

Covid19 -pandemia
Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten
ohjeistuksia liittyen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumaan osallistuville henkilöille sekä paikalla
oleville työtahoille pyritään takaamaan turvallinen ympäristö kilpailla ja työskennellä.
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Tapahtumapaikalla on käsidesipisteitä joukkueiden ja yleisön käyttöön. Edellytämme, että jokainen
osallistuu tapahtumaan vain terveenä.

Järjestävä seura ja SCL seuraa THL:n ja Olympiakomitean koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita.
Suosittelemme, että myös seurat ja joukkueet seuraavat päivittyviä ohjeita osoitteissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-1
9 ja https://www.olympiakomitea.fi/.

Mikäli viranomaismääräysten vuoksi tapahtuma joudutaan perumaan tai konseptia muokkaamaan,
SCL ja järjestävä seura pidättävät oikeuden muokata konseptia tai peruuttaa tapahtuman.

Yhteystiedot

stage@funkyteam.fi

Funky Team Seurayhteisö
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