XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
TAŃCÓW POLSKICH MAZUR
WIELISZEW, 4-5 KWIETNIA 2014
V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TANECZNE
Polskie Tańce Narodowe w Turniejach Tańca Polskiego
WIELISZEW, 5 KWIETNIA 2014
XIV MISTRZOSTWA POLSKI
w TAŃCACH POLSKICH
WIELISZEW, 5-6 KWIETNIA 2014

warunki uczestnictwa

Wieliszew, marzec 2014

I. O DOPUSZCZENIU PARY / KARA do KONKURSU / MISTRZOSTW DECYDUJE:
1. Przesłanie ODPOWIEDNIEJ karty zgłoszenia:
- pocztą na adres:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Gminne Centrum Kultury
Łajski, ul. Moniuszki 2, 05-119 Legionowo
- faksem pod numer: 22 782 22 20
- lub pocztą internetową na adres: mazur@wieliszew.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 MARCA 2014 r.
(UWAGA: zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane)
2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 50 zł od pary lub "kara".
3. Przedłożenie w Biurze Konkursu książeczek startowych.
II. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, REJESTRACJA:
- na terenie kompleksu wypoczynkowego w Jachrance (10 km od hali sportowej w Wieliszewie tj. około 15 minut jazdy samochodem/autokarem),
- noclegi w ośrodkach: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (Jachranka 73), Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy ZETOM (Jachranka 76a) - położone na skarpie Jeziora Zegrzyńskiego, w odległości
do kilkunastu minut pieszo,
- wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w miejscu zakwaterowania.
UWAGA: W związku ze zwyczajowo dużą frekwencją istnieje możliwość wyczerpania się
oferowanych przez Organizatora miejsc zakwaterowania (około 300 osób). W związku z tym
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zakwaterowanie w Ośrodku CSK Jachranka (Jachranka 73) i Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
ZETOM (Jachranka 76a) - Recepcja w godzinach: 18:00 - 22:00 w czwartek, 3 kwietnia | w godzinach
8:00 - 22:00 w piątek, 4 kwietnia;
Rejestracja w Biurze Konkursu (pokój nr 4 w hali sportowej w Wieliszewie) w godzinach:
piątek, 4 kwietnia od godz. 10:00; sobota, 5 kwietnia od godz. 8:00.

III. KOSZTY:
 PAKIET 1
170 zł (+ 25 zł opłata startowa od osoby)
Obejmuje koszt zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w piątek, 04.04.
do obiadu w niedzielę, 06.04.
 PAKIET 2
105 zł ( + 25 zł opłata startowa od osoby)
Obejmuje koszt zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w sobotę, 05.04.
do obiadu w niedzielę, 06.04.
 PAKIET 3
105 zł (+25 zł opłata startowa od osoby)
Obejmuje koszt zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w piątek, 04.04.
do obiadu w sobotę, 05.04.









Poza wykupieniem obowiązkowego pakietu (do wyboru jeden z trzech), możliwe jest
zamówienie dodatkowych posiłków i noclegów (śniadanie 10 zł, obiad 20 zł, kolacja 15 zł,
nocleg 40 zł).
Uczestnicy niekorzystający z zakwaterowania i wyżywienia uiszczają opłatę startową
(50 zł od pary / 25 zł od uczestnika).
Uczestnicy niekorzystający z zakwaterowania i wyżywienia a chcący wziąć udział w sobotnim
(05.04.) spotkaniu integracyjnym uiszczają opłatę w wysokości 40 zł.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że opłaty te nie pokrywają całkowitych kosztów pobytu jednej osoby
- Organizator dofinansowuje Państwa pobyt z własnych środków.
Jeden instruktor z każdego zespołu zwolniony jest z wszelkich opłat.
Informujemy, że grupy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Konkursu.
Kontakt - e-mail: mazur@wieliszew.pl ; www.mazur.wieliszew.pl
Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Gminne Centrum Kultury
Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2
05-119 Legionowo
tel./fax: 22 782 20 02, 782 22 20
e-mail: kultura@wieliszew.pl
www.ok.wieliszew.pl
Dyrektor Organizacyjny
dr Dariusz Skrzydlewski
tel. 662 247 341; tel. 22 782 20 02
e-mail: darek.skrzydlewski@gmail.com
Dyrektor Artystyczny
Ewa Miś-Krzemińska
tel. 600 337 622

 Mapa dojazdu z Wieliszewa do Jachranki (2 warianty - przez Dębe / przez Zegrze):

