
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 

 

Dancehall – kategoria: 5-8 lat soliści 
 

 

 

Imię i nazwisko Placówka 

1 Cichosz Kuba 

Sekcja Sport 2 Gołuńska Maja 

3 Włodkowski Olaf 

 

 

 
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 

 
Dancehall – kategoria: 9-11 lat soliści 

 

 
Imię i nazwisko Placówka 

1 Dybowska Natalia 

Studio Tańca So Fly 

2 Ołdakowska Nikola 

3 Kreft Tola 
Wejherowskie Centrum 

Kultury 

 

 

 

 

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 

 
Dancehall – kategoria: 12-15 lat soliści 

 

 
Imię i nazwisko Placówka 

1 Banasiak Karolina 
Pałac Młodzieży  

w Gdańsku 
2 Stefańska Joanna 

3 
Białogłowska 

Wiktoria 

Studio Tańca So Fly 

4 Ściesinska Oliwia 

5 Ubysz Cyntia 

6 Zielińska Oliwia 

7 Sychowska Natalia 

Wejherowskie Centrum 
Kultury 

8 Wendt Gracjana 

 
 

 

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 

 
Dancehall – kategoria: 16 lat i więcej soliści 

 
 

 
Imię i nazwisko Placówka 

1 Rogulska Kinga Centrum Tańca Cadmans 

2 Targońska Weronika 
Pałac Młodzieży  

w Gdańsku 

3 Karwowska Aneta Studio Tańca So Fly 

 
 

 

 

 

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 

 
Dancehall – kategoria: 5-8 lat duet 

 

 

 
Nazwa duetu Imiona i nazwiska Placówka 

1 
Aleksandra i 
Konstanty  

Jerchewicz 
Aleksandra, 

Konstanty Kostka 

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 

 
Dancehall – kategoria: 9-11 lat duety 

 

 

 Nazwa duetu Imię i nazwisko Placówka 

1 Amelia i Julia 
Czmochowska 

Amelia, Wróbel Julia 
Centrum Tańca 

Cadmans 

2 Basia i Lena 
Kamińska Basia, 
Prystupa Lena 

Centrum Tańca 
Cadmans 

3 Martyna i Oliwia 
Rojek Martyna, 

Stachowicz Oliwia 
Centrum Tańca 

Cadmans 

 
 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: 12-15 lat duety 

 

 
Nazwa duetu Imię i nazwisko Placówka 

1 Zuzanna i Marta 
Kaim Zuzanna, 
Zgirska Marta 

Pałac Młodzieży 
w Gdańsku 

2 Alicja i Zofia 
Kuźdub Alicja, 

Stolarczyk Zofia 

3 Nikola i Ola 
Ołdakowska Nikola i 
Wojciechowska Ola 

Studio Tańca So 
Fly 

4 Cyntia i Oliwia 
Ubysz Cyntia i 

Zielińska Oliwia 

 

 

 

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 

 
Dancehall – kategoria: 16 i więcej duety 

 

  Nazwa zespołu Imię i nazwisko Placówka 

1 Aneta i Patrycja 
Karwowska Aneta i 
Nowicka Patrycja 

Studio Tańca So 
Fly 

2 Julia i Kinga 
Winiewska Julia, 
Rogulska Kinga 

Centrum Tańca 
Cadmans  

3 Ola i Amelia 
Żuk Ola, Solecka 

Amelia 

4 
Aleksandra i 

Michalina 
Gofman Aleksandra, 
Józefczuk Michalina 

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 

 
Dancehall – kategoria: mini formacja 5-8 lat 

 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Likkle Gangsta Sekcja Sport 

 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: mini formacje 12-15 lat  

 

 

 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Mash It Up 
Studio Tańca 

So Fly 

 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: mini formacje od 16 lat 

 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Dare dancin  Enzym Studio 

2 Diversity 
Wejherowskie 

Centrum 
Kultury  

 
 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: formacje 9-11 lat 

 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Candy 
Centrum Tańca 

Cadmans 

2 Bubbles 
Pałac Młodzieży 

w Gdańsku 

3 Pretty Wine Gyals 
Wejherowskie 

Centrum 
Kultury  

 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: formacje 12-15 lat 

 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Young Devil's 
Centrum Tańca 

Cadmands 

2 
BBT Big Bubbles 

Team 
Pałac Młodzieży 

w Gdańsku 

3 Young & Brave 
Studio Tańca 
SIEMANKO 

4 Sweet Divas 
Studio Tańca So 

Fly 

5 One drop 
Wejherowskie 

Centrum Kultury  

 
 
 

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 

 
Dancehall – kategoria: formacje 16 lat i więcej 

 
 

  Nazwa zespołu  Placówka 

1 Bombo Gyals 
Be Real - studio 
tańca i animacji  

2 Broccoli 

3 Confuse 
Centrum Tańca 

Cadmans 

4 Just Relax 
Pałac Młodzieży 

w Gdańsku 

5 Big Bang Crew  

Studio Tańca So 
Fly 

6 Fyah Crew 

7 Splash It Dash It  

 

 

 

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

