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TANTSUPEOL osalemise tingimused
tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajatele

TANTSUPEOL OSALEMISE TINGIMUSED
OSALEJA

•
•

Tantsupeol osaleja osaleb kõikides liigi- ja koondproovides, etendustel ning rongkäigus;
Rühmad osalevad kõikides proovides ja etendustel täiskoosseisus. (Liigijuhil on õigus rühm tantsupeolt
eemaldada, kui rühm ei osale liigi- ja koondproovides täiskoosseisus. Sellisel puhul tuleb tagastada käepaelad ja
toidutalongid);

•
•
•
•

Kui kollektiivis on puudujaid, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada liigijuhti või tema assistenti;
Liigijuht määrab varutantsijate rakenduse väljakul, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.
Varutantsijad peavad olema valmis minema teise kollektiivi juurde;
Tantsijad/ võimlejad peavad proovis ja etendustel olema kohal vähemalt 15 minutit enne välja
kuulutatud algusaega;
Tantsupeo etendustel kannavad rahvatantsijad pidulikke stiliseerimata rahvarõivaid. Rahvarõivaste
juurde sobivad vastavalt piirkonnale kas tumedad kinnised kingad või pastlad. Vihma korral võib
rahvarõivaste peale panna läbipaistva värvitu kilekeebi

PEO NÄDAL
RÜHMAD ALUSTAVAD TÖÖD HARJUTUSVÄLJAKUTEL:
30. JUUNIL KELL 13.00:
C-segarühmad
S1-segarühmad
S2-segarühmad
S3-segarühmad
S4-segarühmad
N1naisrühmad
N2 naisrühmad
Võimlemisrühmad
1. JUULIL:
KELL 10.00
2.-3. kl segarühmad
KELL 13.00
6.-8. kl segarühmad
Pererühmad

TJK Legion staadion
Kalevi staadion
Lasnamäe Spordikompleksi staadion
Kuristiku Gümnaasiumi staadion
Pirita velodroom
EJL sisehall
Kalevi harjutusväljakul
Hipodroom

Wismari 15a
Staadioni 3
Pae tn 1
Kärberi 9
Rummu tee 3
Asula 4b
Staadioni 3
Paldiski mnt 50

Kalevi staadioni peaväljak

Staadioni 3

Pirita velodroom
Kalevi harjutusväljak

Rummu tee 3
Staadioni 3

Proovide sujuvaks ja turvaliseks toimimiseks on kõik harjutusväljakud mehitatud korraldaja poolt meditsiini- ja
turvateenusega.
Alates esmaspäevast (1. juulist) harjutavad liigid proovides ka Kalevi peaväljakul vastavalt graafikule.
Peonädala lõpliku proovidegraafiku edastame nädal enne peo algust.
Peaproov-läbimäng neljapäeval, 4. juulil kell 9- 12 toimub osaliselt rahvarõivastes:
o poistel-meestel vastavalt kas vest või vatt või kuub ning peakate
o tüdrukutel-naistel seelik ja peakate, põll
o Peaproov-etendus ning etendused esitatakse täiskostüümides.
Pesapaigad
Väljakul on proovide ajal rühmade pesapaigad ida- ja läänetribüünil (va läänetribüüni 5 sektor).
Alates neljapäeva hommikusest läbimängust enam tribüüne pesapaikadena kasutada ei saa, kuna väljak on juba
etenduse režiimis. Seega palume alates neljapäevast kasutada pesapaigana Kalevi harjutusväljakut ja seda
ümbritsevat ala. Päästeameti soovil ei tohi pesapaikadena kasutada tantsuareeni ümbritsevaid murunõlvasid.
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Palume hoida puhtust ja mitte jätta maha prügi.
Tantsupeo etendused
Tantsupeo peaproov-etendus toimub neljapäeval, 4. juulil kell 15.00
Tantsupeo I etendus toimub neljapäeval, 4. juulil kell 19.00
Tantsupeo II etendus toimub reedel, 5. juulil kell 11.00
Tantsupeo III etendus toimub reedel, 5. juulil kell 18:00
Tantsudes kavades kasutatavad vahendid
S1 ja S2 meeste pikk-kuubede/ vattide tarbeks on etenduste ajal kasutada telgid.
Võimlejate vahendeid saab hoida suures telgis.
NB! Rõivad ja vahendid peab märgistama oma kollektiivi nimega.
Neljapäeval on peaproov- läbimängu ja peaproov- etenduse vahel võimalik osadel kollektiividel riideid
vahetada Kalevi harjutusväljaku juures asuvas suures telgis. Enamus rühmadel palume vahetada rõivad oma
majutuskoolimajades.
TANTSUPEOLISTE OSALEJATUNNUS
Tantsijate, võimlejate ja rühmade saatjate tunnuseks on peo visuaaliga tikitud tekstiilist pruun käepael, mida
tuleb proovide- ja peoväljakule sisenemisel turvatöötajale näidata.
Kõik harjutusväljakud, Kalevi staadion ja Lauluväljak on proovide ja etenduste ajal turvarežiimis.
Tantsija käepael tagab teile järgmised võimalused:
• Osalejate sissepääsu Kalevi staadionile ja Lauluväljakule
• Tasuta ühistranspordi kasutamise peo nädalal (30.juuni-7. juuli) Tallinnas
Juhendaja tunnus
Juhendaja tunnuseks, lisaks käepaelale on rosett- märk, mille on spetsiaalselt juhile kujundanud ja teostanud
Maarja Niinemägi, Kertu Tuberg ja Merilin Pedastsaar.
Märk- rosett on valmistatud 1 mm roostevabast terasest, laserlõikusega, peal siiditrükk.
Majutuskaart
Turvakaalutlustel on majutuvatele osalejatele tehtud kaelakaardid, mis on erinevat värvi vastavalt linnaosale.
Kaardile palume kindlasti kirjutada isiku nime, majutuskoha aadressi ning juhendaja kontakti.
Majutuskohtadesse pääseb ainult majutuskaardi ette näitamisel.
Majutuskoht
• Pääsud kuni välisukseni tuleb hoida vabad. Mööbel peab jääma klassiruumidesse ning seda ei tohi
ladustada üldkasutuses olevates koridorides ega ka trepikodades.
• Toolid ja lauad paigutage nii, et need kergelt ümber ei kukuks ega kellelegi viga ei teeks.
• Elektriseadmeid laadige siis, kui olete ise juures, aga kindlasti mitte magamise ajal.
• Ärge jätke laadivaid elektriseadmeid ja seinakontakte riiete või madratsite alla, et ei tekiks
ülekuumenemist.
• Riiete kuivatamisel hoidke riided kütteseadmetest ohutus kauguses.
• Riiete triikimise järgselt jälgige, et triikraud oleks vooluvõrgust eemaldatud.
• Harupistikusse pange ainult üks või kaks elektriseadet korraga, mitte rohkem.
TOITLUSTAMINE
Tantsupeoliste toitlustamine toimub talongide alusel vastavalt talongil märgitud kohale ja ajale.
• Hommiku- ja õhtusöögid on majutuskohtades, lõunasöögid harjutusväljakutel või Kalevi välisööklas;
• Alates esmaspäevast on avatud Kalevi välisöökla, mis asub Kalevi spordihalli juures;
• NB! Kõik rühmade saatjad on arvestatud lõunat sööma oma liigi harjutusväljakul;
• Palume kinni pidada oma rühmaliigi lõunasöögi aegadest Kalevi välisööklas ja mitte minna sööma teisel ajal.
Nii väldime pikki järjekordi ja ebamugavust ning toetame välisöökla läbilaskevõimet.
• Kalevi välisööklas palume järgida saaliteenindaja korraldusi ja võtta lauad järjest täis.
• NB! Tantsupeoliste puhkepausiks ning paremaks ja mugavamaks toitlustamiseks toimub neljapäeval ja
reedel osadel kollektiivdel lõunasöök majutuskoolimajades. Info edastatakse eraldi kuraatorite kaudu.
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Lõunasöök
• Majutuvad tantsijad- saabumisepäeval (pühapäeval, 30.06) on lõunasöök majutuskohas kell 11-12,
eeldusel, et osalejad jõuaksid oma harjutusväljakule proovi kell 13.00. Koolimajadest saab kaasa õhtuoote
pakid. Tallinna ja Harjumaa kollektiivide ootepakkide kättesaamisest anname teada läbi kuraatori.
• Esmaspäeval (1.07) saabuvad 6.-8. kl ja Pererühmade tantsijad. Koolimajadest saab kaasa õhtuoote pakid.
Proovid algavad harjutusväljakutel kell 13. Tallinna ja Harjumaa kollektiivide ootepakkide kättesaamisest
anname teada läbi kuraatori. Liigi harjutusväljakul või Kalevi välisööklas on õhtuootena supp. Kõikidel teistel
liikidel on lõunasöök vastavalt proovigraafikule oma harjutusväljakul või Kalevi välisööklas.
• Teisipäeval on lõunasöök vastavalt proovigraafikule oma harjutusväljakul või Kalevi välisööklas.
• Kolmapäeval on lõunasöök Kalevi välisööklas.
• Neljapäeval ja reedel on lõunasöök Kalevi välisööklas NB! Osade maakondade peoliste lõunasöök
koolimajades. Info edastatakse eraldi kuraatorite kaudu.
• Laupäeval on lõunasöök peale rongkäiku Lauluväljakul.
Tantsupeolise toitlustamine ja majutus lõpeb laupäeval.
Hommiku- ja õhtusöögid
Hommiku- ja õhtusöögid on majutuvate tantsupeo osalistele majutuskoolimajades vastavalt proovide
graafikutele. Toitlustamise kellaajad koolimajades lepib kokku maakonna kuraator.
VESI
• Igale tantsupeolisele on peo korraldajate poolt kingituseks veepudel, mida saab täita väljakutel olevatest
veepaakidest.
• Veepudelid on sarnased, seega märgistage endale tuntavalt oma pudel.
• Veepudelid toimetatakse majutuskoolimajadesse. Tallinna ja Harjumaa rühmade veepudelite kättesaamise
info tuleb eraldi maakonna kuraatorilt

Peaproov - etendus:
• Oleme peaproov- etendusel broneerinud juhendajale koha tribüünil.

PANE TÄHELE!
• Palume, et juhendajad ja saatjad jälgiksid ning tuletaksid kõigile, eriti lastele meelde, kui oluline on juua
piisavalt vedelikku, kõige parem puhast vett. Kalevi staadionil on joogiveepaak, kus on võimalik pudeleid
puhta joogiveega täita.
• Peo teatmikus on asendiplaan, kuhu on märgitud kõik teile vajalikud abiteenistused. Palun sirvige see oma
rühmaga läbi, et teaksite kust mida leida.
• Liigijuhil on õigus rühm peolt eemaldada, kui kollektiiv ei osale kõikides proovides täiskoosseisus või kui
rühma tantsuoskuse tase võrreldes II eelprooviga on märgatavalt langenud.
• Iga osaleja kohustub jälgima oma tervislikku seisundit.
• Iga osaleja vastutab, et peonädalal on vajalikud isiklikud ravimid endal kaasas.
• Võimalikest terviseriskidest tuleb kindlasti teavitada oma rühma juhendajat/ saatjat.
• Kõigi tekkivate terviseprobleemide korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda abi saamiseks
meditsiiniteenistuse poole.
• Tantsija kannab proovides korrektset treeningrõivastust, on karske, lahke ja abivalmis oma kaaslaste suhtes.

INFOSTAAP
• Tantsupeo staap ja info ning kadunud asjade leiunurk asub Kalevi staadionil läänetribüüni taga.
• Välihaigla, meditsiiniline- ja turvateenistus asub Kalevi staadioni majandushoones, staadioni
kellatornipoolses otsas.
• Staadioni territooriumil liiguvad ringi mobiilsed esmaabi andjad. Lisaks on paigutatud idavärava ja kellatorni
taha esmaabi saamiseks telgid, kus viibivad esmaabi töötajad.
• Lauluväljakul asub meditsiini- ja turvateenistus Laulukaare all.
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Peol osalejad on üks suur pere, kus kõik teineteist toetavad ning annavad vajadusel võimalikest abivajajatest
koheselt teada korraldajatele, turvatöötajatele ning meditsiiniteenistusele.
XX tantsupeol osaleja austab kaastantsijaid ja korraldajaid ning aitab igati kaasa kogu peo õnnestumisele.
Head koostööd soovides
Laulu- ja tantsupeo korraldus- ja loomemeeskond

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

27.06.2019

