
 

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 

 
 
 
 

Jazz – kategoria: 5-8 lat soliści 
 

 
Nazwisko i imię Placówka 

1 Rumpczick Julia 
Teal Dance Studio 

2 Watkowska 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 

 
Jazz – kategoria: 9-11 lat soliści 

 

  Nazwisko i imię Placówka 

1 Barczyńska Lena Chojnickie Centrum 
Kultury 2 Rybacka Amelia 

3 Dalke Agata Dance Avenue 

4 Piotrowska Nela 

Gdańska Szkoła 
Artystyczna 

5 Smeja Natalia 

6 
Świątek- Brzezińska 

Wiktoria  

7 Kręcisz Sara Jowita Fitdance  

8 Krupop Victoria Klaudia Tyżaj 

9 Łyczak Maja 
Klub Sportowy Arabeska  

10 Otto Maja  

11 Orta-Syldatk  Carla 
Szkoła Podstawowa nr 8 

Lęborku 

12 Skiba Maja  
Stowarzyszenie Tańca 

Spin Rumia  

13 Benc Oliwia Teal Dance Studio   

14 Konkol Liwia Uczniowski Klub 
Sportowy Masta Dance  15 Siedliska Amelia 

 
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 

 
 Jazz – kategoria: 12-15 lat soliści 

 
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 

  Nazwisko i imię Placówka   Nazwisko i imię Placówka 

1 Jaworska Alicja Akademia Artystyczna 
Magdalena Gabriel ul. 

Grunwaldzka 339 80-309 
Gdańsk 

19 Gliniewicz Agata 

Jowita Fit dance 
2 Zmudzińska Maja 20 Pilecka Wiktoria 

3 Czarnowska Oliwia 
Akademia Tańca Piętro 
Wyżej ul. Grunwaldzka 

1A 89-600 Chojnice NIP 
555-195-54-18 

21 Janukiewicz Sandra 

Klub Sportowy 
Kokartka 

4 Hałasowska Martyna 22 Kaczmarska Ania 

5 Reca Wiktoria 23 Łężniak Laura 

6 Szreder Nicola  24 Ambroziak Aniela 
Siemanko Dance 

7 Mosek Natalia 

Chojnickie Centrum 

Kultury 

25 Wierzchotowska Agata 

8 Mysków Natalia 26 Dawidowska Joanna 

Szkoła 

Podstawowa nr 8 

Lębork 

9 Białomyzy Karolina 

Dance Avenue 

27 Błażejewska Weronika 

Szkoła Tańca 

Bohema 

10 Borówka Dominika 28 Dura Barbara 

11 Jaworska Kiara 29 Januszewska Wiktoria 

12 Pietras Kornelia 30 Słoma Alicja 

13 Sitek Zuzanna 31 Pollum Wiktoria 
Teal Dance 

Studio  

14 Jasińska Alina 

Gdańska Szkoła 
Artystyczna 

32 Lewandowska Maja Uczniowski Klub 

Sportowy Masta 
Dance 15 Kościelak Marta 33 Styn Daria 

16 Rosłoniec Martyna 

   17 Waszczyk Amelia 

   18 Wypych Zuzia 

   

mailto:dance@pmgdansk.pl


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

 
 Jazz – kategoria: od 16 lat soliści 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

  Nazwisko i imię Placówka 

1 Szyszka Marta Chojnickie Centrum 
Kultury 2 Szczęsna Marta 

3 
Kołowska 
Patrycja 

Dance Avenue 4 Kruk Agnieszka 

5 
Paluchowska 

Michalina 

6 
Kosmus 

Weronika  
Gdańska Szkoła 

Artystyczna 

7 Gąsior Oliwia 

Jowita Fitdance 8 Kowalczyk Kaja 

9 Siewert Weronika 

10 Pilarska Roksana 
Szkoła Podstawowa 

nr 8 Lębork 

11 Łępa Natalia 
Stowarzyszenie 

Tańca Spin Rumia  

12 Guentzel Monika 

Szkoła tańca 
Bohema  

13 
Pawlewska 

Klaudia 

14 Wekwejt Nicole 

mailto:dance@pmgdansk.pl


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

 
 Jazz – kategoria: duet 5-8 lat 

 
 
 

  
Nazwa 
duetu 

Nazwisko i imię Placówka 

1 Mini Teal 
Michalczyk Zuzanna, 

Rumpczick Julia 
Teal Dance Studio  

 
 
 
 

 
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 

 
 Jazz – kategoria: duet 9-11 lat 

 
 
 

  Nazwa duetu Nazwisko i imię Placówka 

1 Spectrum  
Jewsiak 

Aleksandra, 
Formella Lilianna 

Dance Avenue   

2 Unlimited 
Hordyj Lena, 

Burblis Renata 
Młodzieżowy Dom 

Kultury Gdynia  
3 Unlimited 

Mazur Zofia, 
Paleczna 
Zuzanna 

4 Teal Kids 
Benc Oliwia, 

Filipek Weronika 
Teal Dance Studio  

 
 

 
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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: duet 12-15 lat 
 

  Nazwa duetu Nazwisko i imię Placówka 

1 Spectrum  
Dworska Aleksandra, Kobrew 

Alicja 
Dance Avenue 

2 Tilt 
Dłutowska Emilia, 

Małachowska Maja 

Młodzieżowy Dom 
Kultury Gdynia  

3 Tilt 
Karsznia Katarzyna, Tusiewicz 

Alicja 

4 Tilt 
Sykuła Julianna, Przeździak 

Zuzanna 

5 Agata i Aniela 
Wierzchowska Agata, 

Ambroziak Aniela  
Siemanko Dance 

6  Kinga i Alicja Krajewska Kinga, Słoma Alicja Szkoła tańca Bohema  

7 
Oliwia i 
Patrycja 

Wójcik Oliwia, Przychodna 
Patrycja  

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: duet od 16 lat 
 

  Nazwa duetu Nazwisko i imię Placówka 

1 
 Roksana i 

Wiktoria 
Pilarska Roksana, 

Bojke Wiktoria 
Szkoła Podstawowa nr 8 

Lębork 

2 
Deżakowska i 

Kowalska 
Deżakowska Agata, 

Kowalska Alicja 

Szkoła Tańca Bohema  

3 
Budziak I 

Pawlewska 
Budziak Kinga i 

Pawlewska Klaudia 

4 
Amelia i 

Małgorzata  
Hermann Amelia i 

Masacz Małgorzata 
Uczniowski Klub Sportowy 

Masta 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 

 
 

 Jazz – kategoria: mini formacja 5-8 lat 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 
Gdańska Szkoła 

Artystyczna Grupa 6 

Gdańska 
Szkoła 

Artystyczna 

2 Mini Teal  
Teal Dance 

Studio  

3 Czarodziejki mini 
Uczniowski 

Klub Sportowy 
Masta 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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: mini formacja 9-11 lat 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 
Sekcja Sport 

Grupa 1  
Sekcja Sport 

2 Tess 
Szkoła Podstawowa nr 8 

Lębork 

3 Teal Kids Teal Dance Studio  

4 Czarownice 
Uczniowski Klub Sportowy 

Masta 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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: mini formacja 12-15 lat 
 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Spectrum 3 Dance Avenue 

2 Fest  Festiwalowe Studio Tańca FEST 

3 Formacja 60's Klub Sportowy Kokartka 

4 Perles Szkoła Podstawowa nr 8 Lebork 

5 Shadow 
Uczniowski Klub Sportowy Masta 

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: mini formacja od 16 lat 
 

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Danceby Elite 
Akademia Tańca 

Danceby 

2 Tempo  
Szkoła Podstaowa 

nr 8 Lebork 

3 
Spin-MOSIR 

Rumia 
Stowarzyszenie 

Tańca Spin Rumia  

4 Shadow 
Uczniowski Klub 
Sportowy Masta 

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: formacja 5-8 lat 
  

  
Nazwa 
zespołu 

Placówka 

1 Wisteria Mini 
Pałac Młodzieży w 

Gdańsku  

2 Mini Teal Teal Dance Studio   

3 
Czrodziejki 

Mini 

Uczniowski Klub 
Sportowy Masta 

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: formacja 9-11 lat 
  

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Spectrum Kids Dance Avenue 

3 Calypso  
Młodzieżowy Dom 

Kultury Gdynia 
4 Unlimited 

2 Teal Kids Teal Dance Studio   

6 Czarodziejki 
Uczniowski Klub 

Sportowy Masta Dance  
5 Czarownice 

 
 

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: formacja 12-15 lat 
  

  
Nazwa zespołu Placówka 

1 Spectrum 3 

Dance Avenue 

2 Spectrum 4 

3 
SPINKI 1 - MOSIR 

Rumia 
Stowarzyszenie Tańca 

Spin Rumia  

4 Shadow 
Uczniowski Klub Sportowy 

Masta Dance  

5 Tilt 
Młodzieżowy Dom Kultury 

Gdynia 

 
 

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 

 
 
 

 Jazz – kategoria: formacja od 16 lat 
  

  Nazwa zespołu Placówka 

1 Aurora Danceby  Akademia Tańca Danceby 

2 Spectrum 1 Dance Avenue 

3 Jazz Point Szkoła tańca Bohema  

4 Teal Junior Teal Dance Studio  

 
 

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

