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väljakuproovid 2.-5. juunil

KODUKORD

TRANSPORT JA PARKIMINE
● Palun eelista tantsupeole tulemist ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi (eriti need,

kes elavad Tartu linnas). Kui pead tulema autoga, siis jaga sõitu!
● Auto pargi kesklinna piirkonda ja liigu edasi jalgsi. Peo vahetus läheduses ei ole

piisavalt parkimisvõimalusi.
● Jalgratta saad jätta peopaiga läheduses asuvate Delta õppehoone või TÜ spordihoone

juurde. Jalgrattaga tantsuväljakule ega pesapaikadesse ei pääse.
● Busse saab parkida TÜ spordihoone parklas nii palju kui kohti jätkub.

SISSEPÄÄS
● Sissepääs osalejatele ja tantsijatele on peoperioodil peoplatsidele käepaela alusel

tasuta.
● 2.-4. juunil väljakutele sissepääsu käepaelata inimestele ei piirata.
● 5. juunil pääseb pesapaikadesse ning staadionile tantsijate väravast ainult käepaela

alusel.
● Rühmade esindajatel palume oma rühma käepaelad välja võtta

○ 31.05 kell 15-18 aadressil Pepleri 6 või
○ Teabepesast hiljemalt esimesel proovipäeval.

● Ilma käepaelata on kõrvalistel isikutel võimalik pääseda harjutusväljakul olevasse
pesapaika telke püstitama laupäeval alates lõunast kuni kella 22.00-ni. Pühapäeval on
pääs pesapaika üksnes käepaelaga.

SAATJAD
● Iga lasterühma (mudilased kuni 6.-9. klassi rühmad) kohta on ette nähtud 2 saatjat.

Palun võtke nad kaasa. See on laste turvalisuse ja heaolu huvides.

PROOVID
● Tantsija on väljakul kohal vähemalt 15 minutit enne oma prooviaega ja paneb oma

asjad tribüünile, pühapäeval pesapaika harjutusväljakul.
● Proovid toimuvad vastavalt proovide graafikule (proovide graafiku saad Teabepesast

või https://trltegijad.wordpress.com/).
● Proovidest osavõtt on kohustuslik ja hilinemine lubamatu. Palun kuula

tähelepanelikult oma liigijuhi, tema assistentide, suunajate ja oma tantsurühma
juhendaja korraldusi. Ole palun proovides tasa, ka teiste liikide proovi ajal staadionil
viibides. Proovides, nagu ka etenduste ajal, liigud väljakul ainult selleks ettenähtud
marsruudil.

● Tantsuplatsil ei tohi viibida tantsuvälisel ajal. Proovidevahelisel ajal viibid tribüünil,
pühapäeval pesapaigas harjutusväljakul.

TOITLUSTAMINE JA VESI
● Igale peol osalejale on pühapäeval ette nähtud üks toidukord (supp). Päev on pikk,

palun  varusta ennast vajalikus koguses vahepaladega.

https://trltegijad.wordpress.com/


● Toitlustamine toimub ringliikluse põhimõttel. Järjekord on Staadioni tänaval. Järgi
suunajate juhiseid! Vaata täpsemalt skeemi allpool.

● Neljapäeval, reedel ega laupäeval toitlustamist ei toimu.
● Varu endale joogipudel. Staadionil on võimalus pudelit puhta kraaniveega täita.
● Alkoholi tarbimine ürituse toimumise alal on rangelt keelatud!

RAHVARÕIVAD
● Peaproov-etendus ja etendus toimuvad rahvarõivastes (täiskomplektid), hommikune

läbimäng treeningriietes.
● Sinu rahvarõivad peavad olema korrektsed ja komplektsed ning Sa kannad neid

väärikalt.

VÄÄRISASJAD
● Tantsupeo alal puudub isiklike asjade valve. Seega peavad osalejad ise hoolitsema ja

organiseerima oma asjade valve.
● Võta kaasa võimalikult vähe asju, siis on suurem tõenäosus, et midagi ei lähe kaduma!

FILMIMINE JA PILDISTAMINE
● Etendus ja sellele eelnevad proovid salvestatakse. Pärast pidu valmib Tartumaa

tantsupeo “Päev Emajõel” videosalvestis, mis avaldatakse veebis. Ole valmis selleks,
et Sind filmitakse ja palun püüa operaatorite tööd mitte segada.

● Etenduse ajal tehakse pilte, mis avaldatakse pärast pidu. Ole valmis selleks, et Sind
pildistatakse.

● Pühapäeval kell 17.00-18.00 on rühmadel võimalus teha grupipilte. Pildistamine
toimub staadionil selleks määratud kohas elavas järjekorras. Fotograaf on paigal,
rühmad tulevad ja rivistavad ennast kiirelt üles, toimub pildistamine ning tehakse
kiirelt ruumi järgmistele.

PEOPLATS
● Peoplats on mõeldud ainult proovideks ja tantsupeo etenduseks. Muudel aegadel on

peoplatsil viibimine keelatud. Palun hoia peoplats puhtana!

MEDITSIIN
● Tantsupeo alal asub meditsiiniline personal, kes aitab Sind traumade ja muude

kergemate vigastuste ning tervisehäirete korral.
● Kroonilistel haigetel peavad oma ravimid kaasas olema!

VÄLIKÄIMLAD
● Tantsupeo alal on piisavalt välikäimlaid. Kasuta palun neid sihipäraselt ning väljudes

sealt jäta ruum puhtaks, Sa soovid ju sinna veel tagasi minna. Muudes kohtades on
oma loomulike vajaduste rahuldamine keelatud!

PRÜGI
● Palun paiguta kogu prügi ainult selleks ettenähtud prügikastidesse või prügikottidesse.

TERITOORIUMI VALVE, KORRAPIDAJAD JA SUUNAJAD
● Tartumaa tantsupeo ajal turvavad tantsupeo alasid palgatud turvamehed, lisaks nendele

hoiavad korda vabatahtlikud abilised. Ole hea ja  täida nende korraldusi.



● Väga oluline on, et Sa kuulaksid korrapidajate ja suunajate palveid, sest sellest oleneb
meie peo õnnestumine. Tantsupeol on väga palju rahvast ning liikumine peab olema
koordineeritud ja mõtestatud, niisama ringi kõndimine ei ole lubatud!

SUITSETMINE
● Suitsetamine (sh elektroonilised sigaretid) ei ole tantsupeo aladel lubatud.

HARJUTUSVÄLJAK JA PESAPAIGAD
● Oma telgi saad harjutusväljakule paigutada laupäeval. Laupäeva öösel vastu

pühapäeva on alal valve korraldatud. Telk vii ära pühapäeva õhtul pärast etendust.
● Korraldajate poolt on tagatud üks suur telk, aga sinna ei mahu kõik tantsijad.

Suurürituste korraldamine on näidanud, et masside kogunemispaikades EI OLE
MOBIILIDEL LEVI. Arvesta sellega!

Politsei ja Päästeteenistuse telefon on 112.

Kindlasti tutvu TRL kodulehel https://trltegijad.wordpress.com/ erinevate juhiste ja
materjalidega. Samuti leiad kodulehelt proovide graafiku, liikumisskeemid, söögigraafiku
ning palju muud vajaliku teavet.
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Tantsupeo ala skeem



Söögi ja pesapaikade ala esine


