XXI MISTRZOSTWA POLSKI
w TAŃCACH POLSKICH
WIELISZEW, 25 CZERWCA 2022
XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
TAŃCÓW POLSKICH „MAZUR”
WIELISZEW, 25 CZERWCA 2022

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

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wieliszew, 2022

I. O DOPUSZCZENIU PARY DO KONKURSU / MISTRZOSTW DECYDUJE
1. Zgłoszenie pary za pomocą internetowej PLATFORMY TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF®
pod adresem: https://turnieje-tp.cioff.pl/
(link kierujący do panelu zgłoszeniowego dostępny również na oficjalnej stronie Mistrzostw):
www.mazur.wieliszew.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
(zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane)
Organizator wprowadza limit par startujących zarówno w Konkursie jak i w Mistrzostwach Polski:
kat. I: 12 par, kat. II: 40 par, kat. III: 28 par, kat. IV: 24 par, kat. V: 20 pary, kat. VI: 12 par, kat. VII: 12
par, kat. VIII 6 par
O przyjęciu w poczet uczestników obu konkursów decyduje kolejność zgłoszeń!
2. Przedłożenie w Biurze Konkursu książeczek startowych (w przypadku ich braku, przesłanie
danych Skrutinerowi na adres e-mail: pawlik@o2.pl lub grzegorz@rogacki.info)
II. MIEJSCE KONKURSU, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE, REJESTRACJA
1. Miejsce rozgrywania Mistrzostw i Konkursu:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Wieliszewie, ul. Kościelna 27 (UWAGA
ulica zmieniła nazwę na Janusza Kusocińskiego. W serwisie Mapy Google nazwa nie została jeszcze
zaktualizowana). (wjazd od ul. Kościelnej) – obiekt położony w centrum miejscowości.
PARKINGI: przy Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II (ul. Kościelna 27), wzdłuż ul. Kościelnej na
wysokości stadionu sportowego oraz przy „starej” hali sportowej (dojście na załączonych mapkach
poniżej)
2. Zakwaterowanie* uczestników oraz sędziów:
Lipowy Przylądek, Łacha, ul. Mazowiecka 75 (nad Narwią, około 15 km od centrum Wieliszewa – tj.
około 20 minut jazdy samochodem/autokarem).
Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie, ul. Ogrodowa 31 (nad Jeziorem Zegrzyńskim,
około 6 km od centrum Wieliszewa – tj. około 12 minut jazdy samochodem/autokarem).
*Zakwaterowania dokonujemy w recepcji w godzinach 15-22 w piątek 24.06.2022 r.
Istnieje możliwość wyczerpania się oferowanych przez Organizatora miejsc zakwaterowania.
W związku z tym obowiązuje kolejność zgłoszeń!
Każda grupa korzystająca z zakwaterowania w pierwszej kolejności musi udać się do biura zawodów
zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Wieliszewie

3. Wyżywienie uczestników i sędziów (śniadanie, obiad, kolacja) w miejscu zakwaterowania.
Uczestnicy niekorzystający z zakwaterowania i wyżywienia mają za dodatkową opłatą możliwość
zjedzenia posiłku w stołówce szkolnej działającej w budynku SP nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie
(nie trzeba zgłaszać wcześniejszego zapotrzebowania).
4. Rejestracja uczestników:
Biuro Konkursu w portierni budynku SP nr 2 (wejście główne do szkoły).
Rejestracja w piątek 24.06.2022 r. w godz. 15-20 oraz w sobotę 25.06.2022 r. od godz. 7.30.
III. KOSZTY UCZESTNICTWA I SPOSÓB UISZCZENIA PŁATNOŚCI
1. Z uwagi na rangę Mistrzostw Polski, Organizator odstępuje od pobierania opłaty startowej
w wysokości 30 zł. Rozwiązanie to pozwoli jednocześnie uczestnikom Mistrzostw Polski na obniżenie
kosztów udziału w Konkursie.
2. Opłata akredytacyjna (koszt zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników i osób towarzyszących) –
pakiet od kolacji w piątek 24.06.2022 do śniadania w niedzielę 26.06.2022 wynosi 285 zł / osoba
(niezależnie od liczby wykorzystanych noclegów i posiłków).
3. Jeden INSTRUKTOR z każdego zespołu zwolniony jest z opłaty za noclegi i wyżywienie od obiadu
w piątek 24.06. do śniadania w niedzielę 26.05 jeżeli przynajmniej jedna para z jego ośrodka
tanecznego korzysta z akredytacji.
4. Informujemy, że grupy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Opłaty akredytacyjne uiszczane są podczas zakwaterowywania w recepcji obiektów noclegowych.
Osoby zainteresowane opłaceniem kosztów przelewem, wystawieniem faktury, etc. proszone są
o wcześniejszy kontakt z hotelem:
Lipowy Przylądek w Łasze: tel. 695 230 949 e-mail: lipowy-przyladek@phnsa.pl
Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie: tel. +48 605 303 222 email:
marketing.jadwisin@geovita.pl
Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Gminne Centrum Kultury
Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo
tel.: 22 782 20 02, kom. 539 304 536,
e-mail: mazur@wieliszew.pl ; www.mazur.wieliszew.pl
Dyrektor Konkursu dr Dariusz Skrzydlewski
kom. 662 247 341; tel. 22 782 20 02, e-mail: darek.kultura@wieliszew.pl

• Mapa poglądowa lokalizacji ośrodków noclegowych i areny rozgrywania Mistrzostw:

• Mapa usytuowania Hali Sportowej przy SP nr 2 im. Jana Pawła II oraz trasy dojścia
z parkingów przy „starej” hali sportowej:

