
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 współczesny – kategoria: 5-8 lat soliści 
 
 

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Blichniewicz Pola 

Gdańska Szkoła Artystyczna  

2 Dąbrowska Julia 

3 Michalczyk Zuzanna 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 
 

Taniec współczesny – kategoria: 9-11 lat soliści 
  Nazwisko i imię  Placówka   Nazwisko i imię  Placówka 

1 Kawałkowska Kornelia Centrum Tańca 
Cadmans  

21 Kuklicz Maja Sekcja Sport  

2 Reszka Lena 22 Gurzyńska Alicja 

Szkoła Podstawowa nr  8 w 
Gdańsku 

3 Otolska Helena 

Dance Avenue 23 Puchała Paulina 
4 Ośmiałowska Wiktoria 

5 Zariczna Amelia 

6 Rogowska Iza 

7 Radosz Maja Dom Sztuki GAK 24 
Dworakowska 

Zuzanna 
Teal Dance Studio   

8 Kordowska Julia 

Gdańska Szkoła 
Artystyczna  

25 
 Gackowska 
Konstancja 

Uczniowski Klub Sportowy 
Masta Dance 

9 Korzeniewska Nina 26 Bieniek Martyna  

10 Piotrowska Nela 27 Konkol Liwia  

11 Smeja Natalia  28 Krysiewicz Pola  

12 
Świątek-Brzezińska 

Wiktoria 
29 Lipowska Marta 

13 Kułaga Lena 

Klub Sportowy 
Arabeska 

30 Skiba Maja 

Stowarzyszenie Tańca SPIN 14 Łyczak Maja 31 Nietupska Laura 

15 Rudnik Bianka 
32 Morari Tatiana  

Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Lęborku  

16 Charun Julia 

Klub Sportowy 
Kokartka 

 

17 Głuchowska Dominika 

18 Hatłas Julia 

19 Jędrzejczak Julia 

20 Michalczyk Michalina 

 
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 współczesny – kategoria: 12-15 lat soliści 
 

  Nazwisko i imię  Placówka   Nazwisko i imię  Placówka 

1 
Kłopotek-Główczeska 

Agata 

Akademia Tańca Piętro 
Wyżej Chojnice 

17 Andrzejewska Julia 

Gdańska Szkoła 
Artystyczna  

2 Leszczyńska Julia 18 Golniewicz Martyna 

3 Reca Wiktoria  19 Grabowska Mila 

4 Siegmiller Weronika 20 Niedźwiecka Julia 

5 Szreder Nicola 21 Wolska Zuzia 

7 Żurawska Laura 23 Żołnowska Milena  Klub Sportowy Arabeska  

8 Myśków Natalia  
Chojnickie Centrum 

Kultury  
24 Janukiewiecz Maja 

Klub Sportowy Kokartka 

9 Białomyzy Karolina 

Dance Avenue 

25 Michalczyk Monika 

10 Klamrowska Victoria 26 Wilczewska Justyna Sekcja Sport 

11 Krzysiak Maja 27 Grubba Aleksandra 

Stowarzyszenie Tańca 
SPIN Rumia  

12 Ossowska Marcelina 28 Kościelska Oliwia 

13 Pałubicka Martyna  29 Osiowy Małgorzata 

14 Sajdowska Nela 

Dom Sztuki GAK  

30 
Wierzchołowska 

Agata 
Studio tańca Siemanko 

15 Sidor Iness 31 Dworecka Maja 
Szkoła Podstawowa nr 8 

w Gdańsku  

16 Słowik Wiktoria 32 
Dawidowska 

Joanna 
Szkoła Podstawowa nr 8 
w Lęborku 

   

33 Pollum Wiktoria Teal Dance Studio   

   

34 Lewandowska Maja 

Uczniowski Klub 
Sportowy Masta Dance  

   

35 
Pstrągowska 

Dominika  

   

36 Styn Daria 

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 współczesny – kategoria: od 16 lat soliści 

  Nazwisko i imię  Placówka 

1 Lubawa Maja 

Akademia Tańca 

Danceby Bydgoszcz 

2 Pawlik Paulina 

3 Steinborn Pola 

4 
Żurawska 

Małgorzata 

5 Szyszka Marta 
Chojnickie Centrum 

Kultury 

6 Bentkowska Emilia 

Dance Avenue 

7 Ługowska Sara 

8 Puzdrowska Oliwia 

9 Stolc Emilia 

10 Wojsz Maja 

11 Bąkowska Kinga Gdańska Szkoła 

Artystyczna  12 Kosmus Weronika 

13 Peplińska Oliwia Kwitniewska GYM 

14 Bubenchyk Aryna 
Pałac Młodzieży w 

Gdańsku  

15 Łępa Natalia 
Stowarzyszenie 

Tańca SPIN Rumia  

16 Gołebiewska Julia  
Szkoła Podstawowa 

nr 8 w Gdańsku   
17 Puchała Kinga 

18 Jaracz Alicja 

19 Herrmann Amelia  

Uczniowski Klub 

Sportowy Masta 

Dance 

20 Bojke Wiktoria 
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 współczesny – kategoria: duet 5-8 lat  
 

  Nazwa duetu Nazwiska i imiona Placówka 

1 Maja i Ula 
Szymczuk Maja, Skuza 

Ula 
Dom Sztuki GAK Gdańsk 

2 Natalia i Zuzanna  
Kuffel Natalia  i 

Orłowska Zuzanna   
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 

 
 

Taniec współczesny – kategoria: duet 9-11 lat  
 

  Nazwa duetu Nazwiska i imiona Placówka 

1 
Akademia Tańca 

Piętro Wyżej  
Sreberska Wiktoria, 

Garus Michalina  
Akademia Tańca Piętro 

Wyżej Chojnice 

2 Spectrum 
Filowiat Lena, 
Kobreń Ada 

Dance Avenue  

3 Spectrum  
Skwierz Daria, 
Kurek Nikola  

4 Teal Kikds 
Kołaciński Jakub, 

Dworakowska 
Zuzanna  

Teal Dance Studio  

5 Lena i Julia 
Kuna Lena, Wasiluk 

Julia 
The Salsa Kings 

6 Lena i Sara 
Krzewińska Lena, 

Solińska Sara 

7 Amelia i Pola  
Siedliska Amelia, 
Krysiewicz Pola Uczniowski Klub Sportowy 

Masta Dance 
8 Maja i Laura  

Itrycha Maja, 
Sobolewska Laura 

 
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 współczesny – kategoria: duet 12-15 lat  
 

  Nazwa duetu Nazwiska i imiona Placówka 

1 
Akademia 

Tańca Piętro 
Wyżej  

Szreder Nicola, 
Kłopotek-Główczeska 

Agata 

Akademia Tańca Piętro 
Wyżej Chojnice 

2 Spectrum 
Białomyzy Karolina, 

Kiryk Jakub 

Dance Avenue 3 Spectrum 
Dworska Aleksandra, 

Kobreń Alicja 

4 Spectrum 
Kanewska Jagoda, 

Mrowiec Jakub  

5 Pasażer 
Banaszek Ewelina, 

Orlik Marysia 
Klub Sportowy 

Kokartka 

6 Amelia i Zofia  
Dulęba Amelia i 

Skibniewska Zofia 
Pałac Młodzieży w 

Gdańsku  

7 Zosia i Aniela  
Prymała Zosia, 

Ambroziak Aniela 
Siemanko Dance  

8 Agata i Wiktoria 
Wierzchołowska 

Agata, Reca Wiktoria 

9 
Oliwia i 

Małgorzata  
Kościelska Oliwia, 
Osiowy Małgorzata 

Stowarzyszenie Tańca 
SPIN Rumia  

10 
Emma i 

Aleksandra  
Moza Emma, Grubba 

Aleksandra 

11 
Zuzanna i 
Kornelia  

Labudda Zuzanna, 
Rogalińska Kornelia 

12 
Daria i 

Dominika  

Styn Daria, 
Pstrągowska 

Dominika 

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 

 

Taniec współczesny – kategoria: duet od 16 lat  
 

  Nazwa duetu Nazwiska i imiona Placówka 

1 Spectrum  
Bentkowska Emilia, 

Herman Liwia 

Dance Avenue 

2 Spectrum  
Żyszkiewicz Zuzanna, 

Baranowska Marcelina 

3 Spectrum  
Wojsz Maja, Jaworska 

Klara 

4 Spectrum  
Ługowska Sara, Brzóska 

Zuzanna 

5  Natalia i Justyna 
Łępa Natalia, Kołakowska 

Justyna 

Stowarzyszenie Tańca SPIN 

Rumia ul. Mickiewicza 49 84-

230 Rumia NIP 588 221 86 36  

6 Joanna i Wiktoria  
Dawidowska Joanna, Bojke 

Wiktoria  
Szkoła Podstawowa nr 8 Lębork 

7 Marta i Natalia  
Szyszka Marta, Mosek 

Natalia 
Chojnickie Centrum Kultury  

8 Aleksandra, Ada  
Jóźwiak Aleksandra, Zubik 

Ada 
Pałac Młodzieży w Gdańsku  

9 Amelia i Małgorzata  
Herrmann Amelia, Masacz 

Małgorzata 

Uczniowski Klub Sportowy 
Masta Dance 

10 Oliwia i Julia  
Dziugan Oliwia, Stocka 

Julia  

11 Oliwia i Laura  
Zielińska Oliwia, Dolata 

Laura 

 
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 współczesny – kategoria: mini formacja 5-8 lat  
 
 

  
Nazwa 

formacji 
Placówka 

1 Mini Teal 
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 
 

 
 

Taniec współczesny – kategoria: mini formacja 9-11 lat  
 
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 SPINKI 2 - MOSIR Rumia Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia  

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 

 
 
 

Taniec współczesny – kategoria: mini formacja 12-15 lat  
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Dzikie Koty III  
Akademia Tańca Piętro Wyżej 

Chojnice 

2 Spectrum 3 Dance Avenue 

3 Chlorowodór Klub Sportowy Kokartka 

4 Tilt 
Stowarzyszenie Taneczne 

Cadmans 

5 
SPINKI 1 - MOSIR 

Rumia 
Stowarzyszenie Tańca SPIN 

Rumia  

6 Siemanko Dance Studio tańca Siemanko 

7 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 

 
 
 

Taniec współczesny – kategoria: mini formacja od 16 lat  
 
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Spectrum 1  

Dance Avenue 

2 Spectrum 2 

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 
 

 
 

Taniec współczesny – kategoria: formacja 5-8 lat  
 
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Nutki Mini Dom Sztuki GAK 

2 
Gdańska Szkoła 

Artystyczna Grupa 6 
Gdańska Szkoła 

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 współczesny – kategoria: formacja 9-11 lat  
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Spectrum Kids Dance Avenue 

2 Formacja księżycowa Klub Sportowy Kokartka 

3 Mini tilt 
Stowarzyszenie Taneczne 

Cadmans 

4 SPINKI 2- MOSIR Rumia 
Stowarzyszenie Tańca SPIN 

Rumia  

5 Kingsiki Junior The Salsa Kings 

6 Czarodziejki  

Uczniowski Klub Sportowy Masta 
Dance 

7 Czarownice  

8 Szachrajki  

 
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 

 
Lista zakwalifikowanych uczestników do 7. OFFT „Dance Group” 

2019 
 

Taniec współczesny – kategoria: formacja 12-15 lat  

mailto:dance@pmgdansk.pl


 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Spectrum 3 

Dance Avenue 

2 Spectrum 4 

3 Formacja Surviver 

Klub Sportowy Kokartka 

4 Formacja Psycho  

5 Epoka Pasłęcki Ośrodek Kultury 

6 
SPINKI 1 - MOSIR 

Rumia 
Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia  

7 Inside Dom Sztuki GAK Gdańsk  

8 Shadow 
Uczniowski Klub Sportowy Masta 

Dance 

9 Formacja Rytuał 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 współczesny – kategoria: formacja od 16 lat  
 

  Nazwa formacji Placówka 

1 Aurora Danceby 
Akademia Tańca Dancceby 

Bydgoszcz 

2 Spectrum 1 Dance Avenue 

3 Spectrum 2 Dance Avenue 

4 Blush Pałac Młodzieży w Gdańsku  

5 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

