SAKUstars 2020 Helsinki 8.-10.9.2020
SAKUstars 2020 Helsinki – hybriditapahtuma lähestyy
Tervehdys Stadista kaikille elokuun tunnelmiin.
SAKUstars 2020 järjestetään 8.-10.9.2020 kevään poikkeustilan jälkeen hybriditapahtumana siten, että
osallistuminen on mahdollista niin etänä kuin Helsingissä kisa-alueilla. Nyt järjestetään SAKUstars – hengessä
tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua.

Kilpailuihin ilmoittautumisen viime hetket
Olettehan jo ilmoittaneet kaikki kisaajat tapahtumaan mukaan. Erityisen tärkeää on merkitä kullekin kilpailijalle
osallistuuko hän live- vai virtuaalikilpailuun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee vahvistaa ilmoittautumisjärjestelmään
jokaisen osallistujan kohdalla valitsemalla vaihtoehto lisäpalveluissa osallistuuko live- vai virtuaalikilpailuun.
Virallisen ilmoittautumisen tekee aina oppilaitoksen yhteyshenkilö.
Livekilpailun lajien paikkana ovat 8. – 10.9. Stadin AO:n tiloissa Vallilassa ja On The Rocks-striimausstudiossa
Helsingin rautatieaseman läheisyydessä Mikonkadulla.
Virtuaalikilpailuun voi osallistua kunkin kilpailulajin määrittämällä tavalla joko ennalta toteutettuna tallenteena,
tapahtumapäivien aikaisena striimattuna esityksenä tai samanaikaisesti tehtynä kunkin oppilaitoksen tiloissa. Nyt on
valinnanvaraa.
Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2020, jonka jälkeen ei voida vastaanottaa myöhästyneitä ilmoittautumisia.

Teidän kisakatsomon terveiset lähetyksiin
SAKUstars2020 Helsinki –tapahtuman järjestäjinä haastamme kaikki Suomen koulutuksenjärjestäjät osallistumaan
paikallisesti oman kisakatsomon kautta. Omasta kisakatsomosta voi ennalta sovitusti ottaa yhteyttä tapahtuman
kisastudioon ja osallistua päivittäin lähetyksiin.
Vaihdetaan kuulumisia, tunnelmia ja tsempataan kilpailijoita huikeisiin hetkiin!
Jos perustatte oppilaitoksen tiloihin kisakatsomon, josta teillä on mahdollisuus osallistua kisastudiolähetyksiin
päivien aikana toivomme teidän ilmoittavan niistä 24.8. mennessä sähköpostitse Juha Virtaselle,
juha.virtanen@edu.hel.fi.
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Terveysturvallisuus osana tapahtumaa
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Valtioneuvoston, THL:n, Helsingin kaupungin ja Stadin
AO:n linjauksia ja ohjeita hyvin tarkkaan. Kilpailutapahtuma toteutetaan varotoimenpiteet huomioiden ja erityistä
tarkkuutta noudattaen. Emme järjestä edelleenkään 500 henkilön kokoontumisia. Tämä tarkoittaa, että avajaiset,
kavalkadi ja päättäjäiset saavuttavat kaikki katsojat uudistuneella toteutustavalla kisastudiolähetyksinä kolmena
iltana tapahtumapäivien aikana.

Huoltajainfot Teamsin kautta
Uudenlainen tapahtuma jalostuu myös meidän järjestäjien toimesta koko ajan. Jotta kaikki osallistujat voivat
huoletta osallistua tapahtumaan järjestämme kaksi huoltajien infoa Teamsin kautta tiistaina 25.8. ja 1.9. klo 12 – 13.
Lähetämme huoltajille sähköpostitse kutsut infoihin, joissa vastaamme teidän kysymyksiinne.

Seuraa uudistuvan tapahtuman päivityksiä www.sakustars.fi/2020
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