ALOITUSINFO	
  SYYSLUKUKAUSI	
  2018	
  
Torstaina	
  23.8.2018	
  Linnanmäen	
  sirkuskoulu	
  aloittaa	
  virallisesti	
  lukuvuotensa.	
  Syyslukukausi	
  päättyy	
  
16.12.2018	
  ja	
  oppilaat	
  siirtyvät	
  automaattisesti	
  kevätlukukaudelle	
  2019.	
  Sirkuskoulu	
  toimii	
  osoitteessa	
  
Paraistentie	
  3,	
  Ruskeasuo,	
  Steiner-‐koulu.	
  Käynti	
  henkilökunnan	
  parkkipaikan	
  puolelta.	
  
VIERAILUT	
  JA	
  NÄYTÖKSET
• Sirkuskoululaiset	
  saavat	
  edullisia	
  lippuja	
  SirkusFinlandiaan,	
  Talvisirkukseen	
  ja	
  Sorin	
  Joulushow’hun.	
   Näistä	
  
tiedotetaan	
  harrastajia	
  erikseen.
• Omat	
  JOULUNÄYTÖKSET	
  29.11.	
  –	
  1.12	
  CIRKO,	
  Suvilahti	
  (koskee	
  tiettyjä	
  ryhmiä,	
  ilmoitetaan	
  myöhemmin)
	
  
LOMAT
• Syysloma	
  15.	
  -‐	
  21.10,	
  ei	
  normiopetusta:	
  Sirkuspäiväleiri	
  (ma	
  15.	
  –	
  pe	
  19.10)	
  n.	
  7	
  -‐	
  15	
  -‐vuotiaille.	
  
• Pyhäinpäivän	
  opetukset	
  normaalisti	
  3.11	
  
• Itsenäisyyspäivänä	
  6.12	
  ei	
  opetusta	
  
HARJOITUKSISTA	
  
• Tulkaa	
  tunneille	
  ajoissa!	
  Ryhmän	
  kokoaminen	
  tunnin	
  alussa	
  ja	
  lämmittely	
  on	
  kaiken	
  a	
  ja	
  o.	
  
• Tunneilla	
  edetään	
  pientenkin	
  kanssa	
  opettajan	
  ohjeiden	
  mukaan	
  turvallisen	
  harrastuksen	
   takaamiseksi.	
  
Kaikki	
  osallistuvat	
  päivän	
  jaksamisen	
  mukaan,	
  kivaa	
  saa	
  olla!	
  
• WC-‐reissu	
  ennen	
  sirkustunnin	
  alkua,	
  lisäksi	
  kädet	
  kannattaa	
  pestä	
  ennen	
  ja	
  jälkeen	
  harjoitusten.	
  
• Turvallisuussyistä	
  harjoitussaliin	
  mennään	
  vasta	
  oman	
  tunnin	
  alkaessa.	
  Välineitä	
  ei	
  käytetä	
  ilman	
  lupaa.	
  
• Pitkät	
  hiukset	
  laitetaan	
  aina	
  kiinni.	
  
• Vaatteiksi	
  käyvät	
  joustavat	
  trikoot/shortsit	
  ja	
  t-‐paita,	
  ohuet	
  tossut	
  tai	
  paljaat	
  varpaat.	
  Ulkovaatteet	
  
pukuhuoneisiin.	
  Vain	
  hyppis-‐	
  ja	
  katutanssitunneille	
  sisäkengät.
• Saliin	
  voi	
  tuoda	
  mukanaan	
  juomapullon	
  (suosimme	
  vettä	
  janojuomana).	
  
• Saliin	
  tulevat	
  vain	
  tunneille	
  osallistujat.	
  Huoltajat	
  ja	
  ystävät	
  voivat	
  vaikkapa	
  käydä	
  ulkoilemassa	
  tms.
	
  
Tärkeää:	
  
• Roskat	
  roskiin!	
  Siisteys	
  kunniaan	
  myös	
  pukuhuoneissa	
  ja	
  vessoissa.	
  
• Pidemmistä	
  poissaoloista	
  kannattaa	
  ilmoittaa	
  s-‐postilla	
  tai	
  tekstiviestillä	
  sirkuksen	
  puhelimeen.	
  
• Saliin	
  tuodaan	
  vain	
  arvotavarat,	
  kännykät	
  äänettömälle.	
  Muiden	
  oppilaiden	
  vaatteet	
  jätetään	
   pukkareissa	
  
rauhaan.
• Harjoituksissa	
  kuvaukseen	
  on	
  aina	
  kysyttävä	
  lupa.	
  Esitykset	
  ovat	
  julkisia	
  ja	
  niitä	
  saa	
  kuvata.
	
  
Muuta	
  huomioitavaa:	
  
• Mikäli	
  oppilas	
  joutuu	
  perumaan	
  sirkuskouluosallistumisensa	
  esim.	
  tapaturman	
  tai	
  sairastelun	
   vuoksi,	
  
harrastusmaksu	
  tai	
  osa	
  siitä	
  palautetaan	
  vain	
  lääkärintodistusta	
  vastaan.	
  Ennakkomaksuista	
   ei	
  
palautusta/vapautusta	
  eräpäivän	
  jälkeen.	
  
• Tiedotus	
  tapahtuu	
  sähköpostitse.	
  Yhteystiedot	
  kannattaa	
  pitää	
  päivitettyinä.	
  Tiedotteet	
  näkyvät	
   aina	
  myös	
  
harjoituspaikan	
  seinässä.	
  
• Vapaaoppilaspaikkoja	
  myönnetään	
  harrastusmaksusta	
  (ennakkomaksu	
  koskee	
  kaikkia)	
  taloudellisin	
  
perustein	
  muutamalle	
  oppilaalle	
  lukukaudeksi	
  kerrallaan.	
  Vapaamuotoisen,	
  kattavan	
  hakemuksen	
  (selvitys	
  
tuloista	
  ja	
  perustelut)	
  tulee	
  olla	
  perillä	
  6.9	
  mennessä:	
  lintsinsirkus@gmail.com	
  /	
  Tilkankatu	
  27B/LH,	
  00300	
  
Helsinki	
  
	
  

