V OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TANECZNE
„POLSKIE TAŃCE NARODOWE”
WIELISZEW, 5 KWIETNIA 2019
XVIII MISTRZOSTWA POLSKI
w TAŃCACH POLSKICH
WIELISZEW, 5-7 KWIETNIA 2019
XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS
TAŃCÓW POLSKICH „MAZUR”
WIELISZEW, 6 KWIETNIA 2019

Stowarzyszenie
Polska Sekcja CIOFF®
- Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Wieliszew, 2019

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, ul. Kościelna 27 (wjazd od ul. Kościelnej)
PARKINGI: przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (ul. Kościelna 27 – mały parking od uliczki
dojazdowej i duży parking od Al. Solidarności), wzdłuż ul. Kościelnej / stadionu sportowego (nowy
parking), przy hali sportowej (stary parking)

piątek, 5 kwietnia
Zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym EXPLORIS (Serock, ul. Wyzwolenia 57)
oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81) w godz. 12.00-22.00.
Rejestracja Uczestników w Biurze Konkursu (Biblioteka Publiczna w budynku SP nr 2, przejście
z hali sportowej łącznikiem) w godz. 13.00-17.00.
12.00.13.30

obiad (dodatkowo płatny) w miejscu zakwaterowania uczestników

14.00-16.00
WARSZTATY TANECZNE
sale w czterech lokalizacjach – dowóz z miejsca zakwaterowania własnym środkiem transportu lub
autokarem zapewnionym przez organizatorów*:
- kategoria II "Polonez - czy zatańczysz go poprawnie?" – prowadzenie Norbert Późniewski
(hala sportowa przy SP nr 2 w Wieliszewie, ul. Kościelna 27),
- kategoria III "Taniec ludowy, taniec jazzowy" – prowadzenie Karina Warnel
(hala sportowa w Wieliszewie, ul. Modlińska 65),
- kategoria IV i V "Kujawiak z oberkiem" – prowadzenie Jarosław Wojciechowski
(sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, ul. Szkolna 10),
- kategoria VI i VII "Mazur - podstawowe błędy" – prowadzenie Jan Galasiński
(sala lustrzana w hali sportowej w Wieliszewie, ul. Modlińska 65)
* Wyjazd z Jachranki i Serocka: 13.30 GUS Jachranka, 13.30 EXPLORIS Serock
Przystanki: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, hala sportowa w Wieliszewie,
hala przy SP nr 2 w Wieliszewie
* Powrót:
- do Jachranki - 16.00 hala przy SP nr 2 w Wieliszewie, 16.05 hala sportowa w Wieliszewie, 16.20 sala
gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, 16.35 GUS
- do Serocka - 16.00 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, 16.15 hala przy SP nr 2 w
Wieliszewie, 16.20 hala sportowa w Wieliszewie, 16.35 EXPLORIS

18.00-20.00
SYMPOZJUM
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie (kompleks administracyjny przy ul.
Modlińskiej 1; dowóz z miejsca zakwaterowania własnym środkiem transportu lub autokarem
zapewnionym przez organizatorów*):
* Wyjazd z Jachranki i Serocka: 17:30 GUS Jachranka, 17:30 EXPLORIS Serock
* Powrót po zakończeniu sympozjum po godz. 20:00
19.00-21.00
21.30

kolacja w miejscu zakwaterowania uczestników
odprawa instruktorów i sędziów z organizatorami (GUS Jachranka)

sobota, 6 kwietnia
Zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym EXPLORIS (Serock, ul. Wyzwolenia 57)
oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81) w godz. 8.00-22.00.
Rejestracja Uczestników w Biurze Konkursu (Biblioteka Publiczna w budynku SP nr 2, przejście
z hali sportowej łącznikiem) od godz. 8.00.
7.30 – 9.00
śniadanie w miejscu zakwaterowania uczestników
hala sportowa przy SP nr 2 w Wieliszewie:
8.45-9.15
próba parkietu
9.30-12.00
eliminacje, ćwierć-, pół- i finały OKTP (kat. I) oraz eliminacje i ćwierćfinały MPTP
- ćwierćfinał kat. I
- eliminacje, ćwierćfinały kat. II
- eliminacje, ćwierćfinały kat. III
- półfinały kat. I
- ćwierćfinały kat. IV
- ćwierćfinały kat. V
- finał kat. I
12.00-13.00

próba wspólnego poloneza (wspólny polonez – wszystkie pary MPTP i OKTP)

13.00-15.00

obiad w miejscu zakwaterowania uczestników

15.00-15.30
16.00-19.00

próba parkietu (dla par startujących w bloku popołudniowym)
półfinały Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich
- uroczyste otwarcie (wspólny polonez – wszystkie pary MPTP i OKTP)
- występ ZTL „Promyki” (grupa seniorów w „Obrazku z epoki Księstwa
Warszawskiego”)
- rozdanie nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich MAZUR 2019
(kat. I) (do rozdania nagród wychodzą tylko pary finałowe kat. I)
- półfinał kat. IV
- półfinał kat. V

- półfinał kat. II
- półfinał kat. III
- występ ZTL „Promyki” (grupa młodzieżowa w „Tańcach spiskich”)
- występ ZTL „Promyki” (grupa dziecięca w „Tańcach i zabawach Beskidu Śląskiego”)
- półfinał kat. VI
- półfinał kat. VII
20.00-21.30

kolacja w miejscu zakwaterowania uczestników

WIECZÓR INTEGRACYJNY:
- kat. I i II – godz. 19.00, POKAZ SZTUCZEK MAGICZNYCH (Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie – dojście na miejsce pieszo z hali sportowej, około 600 m; powrót do miejsc
zakwaterowania transportem własnym)
- kat. III i IV – godz. 21.30-23.00, POKAZ SZTUCZEK MAGICZNYCH i SPOTKANIE PRZY GRILLU (chata
grillowa w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym EXPLORIS w Serocku, ul. Wyzwolenia 57 – dla
zakwaterowanych w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance dojazd autokarem
własnym lub zapewnionym przez organizatora, wyjazd około godz. 21.15)
- kat. V, VI, VII – godz. 21.30-00.30, KRĘGLE, BILARD i DYSKOTEKA (Hotel Narvill
Conference&Spa**** w Serocku, ul. Czesława Miłosza 14A – dojazd autokarem własnym lub
zapewnionym przez organizatora: wyjazd z GUS Jachranka około godz. 21.15, wyjazd z Exploris Serock
około godz. 21.30)
- sędziowie, instruktorzy, sponsorzy – godz. 20.30, BANKIET PODSUMOWUJĄCY (Centrum Badań i
Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81 – dla zakwaterowanych w Exploris Serock dojazd autokarem
zapewnionym przez organizatora: wyjazd około godz. 20.15)

niedziela, 7 kwietnia
7.00-8.30

śniadanie w miejscu zakwaterowania uczestników

hala sportowa przy SP nr 2 w Wieliszewie:
8.30 próba parkietu
9.00-12.30
finał XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich 2019
- wspólny polonez (wszystkie pary MP)
- finał kat. III
- finał kat. IV
- finał kat. V
- podziękowania sponsorom Mazura 2019
- występ ZTL „Promyki” (grupa dziecięca w „Tańcach i zabawach śląskich”)
- podziękowania sędziom
- finał kat. II
- finał kat. VI
- finał kat. VII
- występ ZTL „Promyki” (grupa młodzieżowa w „Tańcach górali żywieckich”)
- podziękowanie instruktorom zespołów / par (stroje galowe)
- dekoracja i wręczenie nagród, pokazy mistrzów:

(do wręczenia nagród wchodzą tylko pary finałowe w danej kat.)
- kat. II
- kat. VII
- kat. III
- kat. VI
- kat. V
- kat. IV
około 13.30

ZAMKNIĘCIE MISTRZOSTW

13.00-14.30

obiad w miejscu zakwaterowania uczestników

