
 

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 
 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: 5-8 lat soliści 
 

  

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Tonko Zuzanna  Dom Sztuki GAK 

2 
Nowakowska 

Zuzanna 
Projektornia GAK 

 
 
 

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 
 

Taniec z przyborem – kategoria: 9-11 lat soliści 
 

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Gaede Victoria 

Akademia Artystyczna  

2 Krawczyk Julia 

3 Kubik Maria 

4 Lewandowska Jagoda 

5 Muszyńska Antonina 

6 Dolewska Oliwia Kwitniewska GYM  

7 Kazmierowicz Joanna 

 

8 Reszka Lena 

9 Stawiarz Maria 

10 Tucholska Helena 

11 Kulinkowska Julia 

Gimnastyka Artystyczna 12 Listwan Amelia 

13 Sztuka Tola 

14 Bork Maja  
Klub Sportowy Arabeska  

15 Serwadczak Martyna 

16 Dubiel Lilianna 
Projektornia Gak 

17 Żulewska Natalia 

 
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 
 

Taniec z przyborem – kategoria: 12-15 lat soliści 
 

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Jakubowska Magdalena 

Akademia Artystyczna  
2 Jaworska Alicja 

3 Kasprzak Oliwia 

4 Żmudzińska Maja 

5 Kordus Małgorzata 

Centrum Tańca Cadmans 6 Sadowska Lena 

7 Zawieracz Anna 

8 Duda Dominika 

Gimnastyka Artystyczna 

9 Grembska Jagoda 

10 Kalębka Kasia 

11 Lewańska Patrycja 

12 Wilczewska Justyna 

13 Gierszewska Amelia Klub Sportowy Arabeska  

14 Paul Roksana Klub Sportowy Kokartka 

15 Czuraj Weronika 

Projektornia Gak  

16 Ruwińska Zuzanna 

17 Ułasiuk Weronika 

18 Zarembska Amelia 

19 Zięba Agata 

20 Dawidowska Joanna Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku 

 
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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: od 16 lat soliści 
 
 

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Bojke Wiktoria 
Szkoła Podstawowa nr 8 w 

Lęborku 

2 Gorlikowska Ola 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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: duet 9-11 lat 
 
 

  imiona i nazwiska Placówka 

1 
Kawałkowska Kornelia i 

Jabłońska Julia 
Centrum Tańca Cadmans 

2 
Wojniak Patrycja i Maciejewska 

Ania 

 
 
 

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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: duet 12-15 lat 
 
 

  Imiona i nazwiska Placówka 

1 
Fiertek Amelia, Fiertek 

Zuzanna 
Akademia Artystyczna  

2 
Jaworska Alicja, Żmudzińska 

Maja 

3 
Zięba Agata, Zarembska 

Amelia 
Projektornia GAK   

4 
Żulewska Natalia, Ułasiuk 

Weronika 

 
 

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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: mini formacje 9-11 lat 
 
 

  
Nazwa formacji Placówka 

1 Ficelle Akademia Artystyczna  

 
 
 

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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: mini formacje 12-15 lat 
 
 
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Sweet Angels Centrum Tańca Cadmans 

2 GimArt Gimnastyka Artystyczna 

 
 

 
 

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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: mini formacje od 16 lat 
 
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Tempo 
Szkoła Podstawowa nr 8 w 

Lęborku   

 
 
 

 
 

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 
 
 
 

Taniec z przyborem – kategoria: formacje 9-11 lat 
 
 

 
Nazwa formacji Placówka 

1 GimArtki 
Gimnastyka 
Artystyczna 

 
 
 

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

