Mistrzostwa Świata IDO Show Dance, RIESA 2016
Harmonogram na najbliższe dni:
•
poniedziałek, 7 listopada – g. 17.00 przymiarka strojów dla bardziej wyrośniętych, g. 17.15 trening wg planu z elementami Formacji Time
•
wtorek, 8 listopada – treningi mini formacji Trzepak i Gesslerka wg planu
•
środa, 9 listopada – g. 17.00 dodatkowy trening dla mini formacji Gesslerka w SP 107, g. 18.00 trening Formacji Time wg planu
•
piątek, 11 listopada – poranny, dodatkowy trening akrobatyki dla chętnych w doskonaleniu skoków z P. Piotrkiem. Trening będzie dodatkowo
płatny 25 zł. od osoby. UWAGA, informacja czy trening się odbędzie będzie podana do środy, 9 listopada, zależy to od ilości chętnych i
możliwości czasowych trenera
•
niedziela, 13 listopada – dodatkowy trening Formacji Time w Landzie: g. 18.15-19.15 koło wewnętrzne, g. 19.15-19.45 wszyscy, g. 19.4520.45 koło zewnętrzne. Wejście do naszej sali po godz. 18 możliwe jest od strony „Dużego Landu”, pod tarasem.
•
poniedziałek, 14 listopada – g. 17.15 trening wg planu z elementami Formacji Time
•
wtorek, 15 listopada – treningi mini formacji Trzepak i Gesslerka wg planu
•
środa, 16 listopada – g. 16.30 – 20.00 trening Formacji Time z autorką Choreografii, wydanie strojów (SP 107)
•
piątek, 18 listopada – treningi wg planu z elementami Formacji Time. Ponieważ 19 listopada organizujemy zawody w SP 85 proszę rodziców
o pomoc po treningu w pracach przy jego organizacji
•
sobota, 19 listopada – Próba Generalna i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa (zgłoszenia na turniej do dnia 11 listopada
przez formularz na naszej stronie. Dodatkowe treningi przygotowujące do turnieju odbędą się w czwartki w godz. 17–18, koszt 20 zł. za jedne
zajęcia). Korzystając z wynajęcia hali na turniej, zrobimy po nim próbę generalną w strojach. Celem próby będzie przyzwyczajenie dzieci do
innego otoczenia, innego parkietu, co po doświadczeniach z październikowych Mistrzostw Świata w Wetzalar ma bardzo duże znaczenie.
Widownia będzie mile widziana. Godzina próby to około 17-18, dokładna zostanie podana po przyjęciu zgłoszeń i ułożeniu planu zawodów,
do dnia 17 listopada.
•
niedziela, 20 listopada – zbiórka na wyjazd do Riesy przy SP 46 o godz. 21.30, wcześniej planowana była godzina 19, ale po
doświadczeniach z październikowych Mistrzostw Świata w Wetzalar zmieniamy ją na późniejszą.
WAŻNE:
•
Dowody osobiste lub paszporty dzieci zbieramy od rodziców/opiekunów przy autokarze i oddajemy w momencie odbioru dziecka po
powrocie.
•
EKUZ – kartę tą należy dostarczyć przed wyjazdem do P. Kasi lub P. Marcina
•
Telefony dzieci mogą mieć przy sobie podczas podróży do miejsca noclegowego i z powrotem. Pozostały czas telefony spędzą
zdeponowane u opiekunów i będą udostępniane chętnym dzieciom raz dziennie w miarę możliwości czasowo – organizacyjnych. Proszę
sprawdzić czy telefony będą mogły łączyć się w roamingu. Ze względów na duże koszty przesyłania danych komórkowych, około 0,25
PLN/MB naliczane co 1 kB, proponuję wyłączyć w telefonach tą funkcję lub nauczyć dzieci tej czynności. Z moich informacji koszt połączeń
do Polski to 0,25 PLN natomiast połączenia przychodzące to 0,05 PLN, czyli chcąc zaoszczędzić można umówić się z dziećmi, że będą
„puszczały sygnał”, a Państwo oddzwonicie
•
Stroje – dzieci dostaną stroje do formacji (wraz z pokrowcami) na treningu w środę, 16 listopada. Ewentualne braki lub konieczność
poprawek strojów proszę zgłaszać najpóźniej do piątku, 18 listopada. W dniu wyjazdu należy koniecznie sprawdzić czy strój jest kompletny!
•
Koszulki – planujemy przygotowanie dla naszych reprezentantów Kraju szczególnych koszulek, które będą wydane dzieciom w miejscu
imprezy. Proszę jednak o wyposażenie dzieci w zwykłe koszulki HtoH (do dnia wyjazdu powinny być nowe rozmiary koszulek)
•
Dresy – na wyjazd dzieci muszą mieć bluzy HtoH. Być może do czasu wyjazdu pojawią się nowe bluzy
•
Wyżywienie – śniadania oraz obiado-kolacje będą w miejscu noclegu, dostaniemy też suchy prowiant. Zabieramy tostery do zgrzewania
kanapek. Nie wykluczamy wizyty np. w restauracji typu Subway lub Pizzeria.
•
WiFi – w Niemczech, przynajmniej tam gdzie będziemy, jest bardzo słabo z dostępem do bezpłatnego WiFi czyli relacje na FB mogą być
podawane z opóźnieniem
•
Na żywo – tzw. LIVESTREAM będzie dostępny za około 5-6 euro dziennie na stronie http://video-kruse.de/livestream/popup.php
CO SPAKOWAĆ:
•
Kompletne stroje do tańca, w tym „bez palcówki”, koszulki i bluzy HtoH
•
Kocyk, poduszka na podróż i nie tylko
•
Bielizna osobista (w tym majtki w kolorze cielistym), przybory toaletowe
•
Ubranie i obuwie odpowiednie do pory roku, klapki, kapcie
•
szczotka do włosów i gumki (przynajmniej 3 sztuki), wsuwki (minimum 20 sztuk), wypełniacz do koka (przynajmniej 2 sztuki), lakier oraz
kosmetyki używane do makijażu w formacji i kosmetyki do demakijażu
•
niegazowaną wodę do picia i kanapki na drogę
oraz
•
mały plecak (bagaż podręczny) na suchy prowiant i picie
KOSZTY:
•
z wyliczeń, na chwilę obecną, wynika że z kosztów wyjazdu zostanie opłacony co najmniej start Formacji na Mistrzostwach Polski w
Radzyminie
PO MISTRZOSTWACH:
•
26 listopada – Mistrzostwa Polski 2016 w Tańcu Sportowym, Radzymin. Jeśli program imprezy pozwoli to też Master Dance Cup w Hali
Areny na Ursynowie
•
28 i 29 listopada (poniedziałek i wtorek) proponuje dniami wolnymi od HtoH (czas na odpoczynek i nadrobienie powstałych zaległości w
szkole)
•
30 listopada, środa – ostatni trening tańca w „starym” składzie 2015/2016
•
2 grudnia, piątek – ostatnia klasyka i trening akrobatyki w „starym” składzie 2015/2016
•
od 5 grudnia włącznie treningi w nowych składach na sezon 2016/2017
DODATKOWA AKROBATYKA dla chętnych (z P. Piotrem):
•
3 i 4 grudnia, godziny poranne (od 9.30 w zależności od ilości i poziomu zaawansowania chętnych), treningi będą dodatkowo płatne 25 zł. od
osoby

