
Uwaga Uczestnicy! 

 

 

Drogie Tancerki i Drodzy Tancerze! 

 

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń do 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Form 

Tanecznych „Dance Group”, aby umożliwić wszystkim uczestnikom 

wykonanie swoich prezentacji tanecznych, informujemy, że kategorię 

TANIEC Z PRZYBOREM przenosimy na pierwszy dzień Festiwalu, 

tj. 6 kwietnia 2019r. (sobota).  

 

 

Tego dnia odbędą się również prezentacje w kategoriach Dancehall, Hip-

hop i Inne Formy Tańca.  

W niedzielę (7.04.2019r.) odbędą się jedynie kategorie Jazz i Taniec 

współczesny. 

 

Nasza decyzja podparta jest tym, iż pragniemy dać szansę występu 

wszystkim zgłoszonym i wspólnie celebrować nasze taneczne święto. 

 

 

Pozdrawiamy 

Organizatorzy 

 

  



 
Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 

2019 
 

 

Inne Formy Tańca - kategoria: 5-8 lat soliści 
 

  Imię i nazwisko  Placówka 

1 Cheda Lena 

Klub Sportowy 
Arabeska  

2 Chełmińska Maja 

3 Kocoń Emilia  

4 Bruna Zosia 
Klub Sportowy 

Kokartka 

 
 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży  
w Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora. 
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: 9-11 lat soliści 

 
  Imię i nazwisko Placówka 

1 Michalina Garus 
Akademia Tańca 

Piętro Wyżej  

2 Lena Barczyńska 
Chojnickie Centrum 

Kultury  

3 Szymańczuk Julia  
Klub Sportowy 

Arabeska  

4 
Berdys - Nazarewicz 

Inga 

Klub Sportowy 
Kokartka 

5 Jaszek Gabrysia 

6 Klucznik Blanka 

7 Magrian Natalia 

8 Małkowska Marika 

9 Wasilewska Maja 
Profesjonalna Szkoła 

Tańca El'Dance 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: 12-15 lat soliści 

 

  Imię i nazwisko Placówka 

1 
Kłopotek- Główczeska 

Agata  
Akademia Tańca Piętro 

Wyżej 2 Reca Wiktoria  

3 Szreder Nicola  

4 Mosek Natalia  Chojnickie Centrum 
Kultury 5 Myśków Natalia  

6 Tomczyk Agata  
Gdańska Szkoła 

Artystyczna 

7 Łodygowska Natalia Klub Sportowy 
Arabeska  8 Szulc Marta 

9 Borys Gabrysia  

Klub Sportowy 
Kokartka 

10 Golon Wiktoria 

11 Piszczewska Anastazia 

12 Rogacka Amelia 

13 Kalębka Kasia 
Gimnastyka 

Artystyczna Małgorzata 
Ławrynowicz 

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 



Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: od 16 lat soliści 

 

  Imię i nazwisko Placówka 

1 Szczęsna Marta  
Chojnickie Centrum 

Kultury 
2 Szyszka Marta  

3 Bubenchyk Aryna 
Pałac Młodzieży w 

Gdańsku 

4 Skrzyńska Amelia 
Profesjonalna Szkoła 

Tańca El'Dance 

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 
Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 
 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 
adres: dance@pmgdansk.pl 

  

mailto:dance@pmgdansk.pl


 
Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 

2019 
 

Inne Formy Tańca - kategoria: duet 9-11 lat 
 

  
Nazwa 

zespołu 
Imiona i 

nazwiska 
Placówka 

1 Chiński 

Lisowska 
Gabriela, 
Krzykała 
Michalina 

Klub Sportowy 
Kokartka 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: duet 12-15 lat 

 

  
Nazwa 

zespołu 
Imiona i 

nazwiska 
Placówka 

1 Afro 
Dobraniecka 

Amelia, Pracoń 
Marta 

Klub Sportowy 
Kokartka 

2 
Amelia i 

Zofia 

Dulęba 
Amelia,Skibnie

wska Zofia 

Pałac Młodzieży 
w Gdańsku 

3 
Agata i 
Zuzia 

Wierzchołowska 
Agata, 

Sikorzyńska 
Zuzia 

Studio Tańca 
Siemanko  

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 
W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: duet od 16 lat 

 

  
Nazwa 

zespołu 
Imiona i 

nazwiska 
Placówka 

1 
Marta i 
Natalia  

Marta Szyszka, 
Natalia Mosek 

Chojnickie 
Centrum 
Kultury  

2 
Marta i 

Wiktoria 

Marta 
Dymarska, 

Jóźwiak 
Aleksandra 

Pałac Młodzieży 
w Gdańsku 

3 
Alicja i 

Wiktoria 

Hundsdorff 
Alicja, 

Wanarska 
Wiktoria 

Profesjonalna 
Szkoła Tańca 

El'Dance 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 
W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: mini formacja 5-8 lat   

 

  Nazwa zespołu  Placówka 

1 Trio Słodziaków 
Klub Sportowy 

Kokartka 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 
adres: dance@pmgdansk.pl 

  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: mini formacja 9-11 lat  

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Free Dance 
Akademia Tańca 

Piętro Wyżej 

2 Arabski 

Klub Sportowy 
Kokartka 

3 Daydreamer 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 
adres: dance@pmgdansk.pl 

  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: mini formacja 12-15 lat 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Dzikie Koty III 
Akademia Tańca 

Piętro Wyżej 

2 Assasin 
Klub Sportowy 

Kokartka 

3 El'Dance Modern  Profesjonalna 
Szkoła Tańca 

El'Dance 4 
El'Dance Modern 

Junior 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 
Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 
adres: dance@pmgdansk.pl 

  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: mini formacja od 16 lat 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 
El'Dance Mini 

Modern 

Profesjonalna 
Szkoła Tańca 

El'Dance 

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 
Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: formacja 5-8 lat 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Świat Tańca Mini 
Klub Taneczny 

Świat Tańca 
Wejherowo 

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 
 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 
adres: dance@pmgdansk.pl 

  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: formacja 9-11 lat 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Formacja Elvis 
Klub Sportowy 

Kokartka 

2 Piruecik 
Pałac Młodzieży 

w Gdańsku 

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 
Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  
 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 
W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: formacja 12-15 lat 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Formacja Queen  
Klub Sportowy 

Kokartka 
2 

Formacja 
Wymiatacze 

3 Master 
Młodzieżowy Dom 

Kultury Gdynia 

4 Anhelis Pałac Młodzieży 

 
 

Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 
 

Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 
Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 

48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 
W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 

Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 
Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 

przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 
 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 

wyłącznie na konto organizatora.  

 
Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 

W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 
 

 
Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
  

mailto:dance@pmgdansk.pl


Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 
2019 

 
Inne Formy Tańca - kategoria: formacja od 16 lat 

 

  Nazwa zespołu  Placówka 

1 Blush 
Pałac Młodzieży w 

Gdańsku  

 
Uwaga! Podana lista nie jest listą startową! 

 
Osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku do 22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto) na numer: 
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: imię nazwisko solisty, nazwę formacji/duetu, kategorię taneczną  i wiekową 

 
Zgodnie z Regulaminem: w dniach 15-22 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na konto 

Organizatora) po kwalifikacji uczestnika/uczestników do zawodów należy dokonać wpłaty wyłącznie 
przez instytucję delegującą w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet 

 
wyłącznie na konto organizatora.  

 

Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty wyłącznie na instytucję wpłacającą. 
W przypadku rezygnacji z udziału w 7. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 
 

Wszelkie pomyłki w nazwiskach, imionach oraz kategoriach uczestników prosimy zgłaszać mailowo na 

adres: dance@pmgdansk.pl 
 

mailto:dance@pmgdansk.pl

