
INFORMATIE DANCE ON TOUR 

 
Algemeen/praktische zaken - Het uitschrijven/terugtrekken van teams leidt in geen geval tot 
restitutie van het deelnemersgeld. - Inschrijven gaat via het inschrijfformulier op de site - 
Inschrijvingen worden in behandeling genomen, mits volledig ingevuld en op volgorde van 
binnenkomst. Wanneer de inschrijving vol is, kom je in aanmerking voor de reservelijst - De teams 
worden door de coach in de juiste categorie ingedeeld (zie categorie-indeling). - De muziek dient 
opgestuurd te worden via we-transfer naar info@danceontour.nl.
Graag duidelijk vermelden naam dansschool + teamnaam + categorie/niveau. 

Voorbereiding choreografie - De lengte van een dans/muziekmix is minimaal 1.30 minuten en 
maximaal 2.30 minuten - De vloeroppervlakte is minimaal 10 meter breed en 10 meter diep - Voor 
specifieke beoordelingspunten én aftrekposten lees bestand ‘jurering’. 

Aandachtspunten op de dag zelf - Na aankondiging dient het team zich zo snel mogelijk in start 
positie te brengen. Ook bij het verlaten van de wedstrijdoppervlakte geldt: het team dient zo spoedig 
mogelijk de bühne, vloer of het podium te verlaten. - Zorg dat je een reserve USB (met mp3-
bestanden) bij je hebt (verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit van de muziek ligt bij de 
coaches). - Alle dansers hebben vooraf betaald en hebben een deelname bandje opgestuurd 
gekregen. Met het deelname bandje kunnen ze bij de ingang zo doorlopen.
Zorg ervoor dat je dansers thuis omkleden en make-up doen laat sieraden en waardevolle spullen 
thuis. - De uitslag is onherroepelijk met uitzondering van rekenfouten. - Deelname is op eigen 
risico. - Alles wat er in de zaal, kleedkamers, op het podium en buiten de sportzaal gebeurt, is op 
eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d. (in welke vorm dan ook) 
tijdens de gehele wedstrijd. - Iedere dansschool/vereniging die deelneemt aan DANCE ON TOUR 
én bezoekers van onze evenementen verlenen automatisch toestemming aan de organisatie van 
DANCE ON TOUR om beeldmateriaal t.b.v.de danswedstrijd te mogen gebruiken. - Het spreekt 
voor zich dat deelnemers met respect voor elkaar en anderen deelnemen aan de wedstrijd. 

Wat mag niet? - Muziek en/of bewegingen met agressie/ scheldwoorden/ seksuele insinuaties/ 
discriminerende teksten zijn niet toegestaan. Daarnaast is het meezingen met de muziek ook niet 
toegestaan - Bij streetdance is het gebruik van attributen niet toegestaan. Het gebruik van 
(brand)gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden. - Een team dient er verzorgd uit te zien en de 
kleding dient veilig en geschikt te zijn voor de dans die men laat zien. Heeft een kledingwissel een 
rol in de dans is het toegestaan, maar ook nu dient veiligheid goed gewaarborgd te blijven. - Voor 
specifieke beoordelingspunten én aftrekposten lees bestand ‘jurering’. In gevallen waarin deze 
voorwaarden geen uitkomst bieden, beslist de organisatie van DANCE ON TOUR.


