
PROGRAM MINUTOWY  

XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018 

 MOSINA, 07.04.2018 r. – HALA OSIR W MOSINIE, UL.SZKOLNA 1 

 

 

 

 

 

10.00     Uroczysta Inauguracja XV Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2018 

10.10        Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w roku 2007 i młodszych 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 1:00 h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:50 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:35 h/ 

12.45  Obrady Jury 

13.10  Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w roku 2007 i młodsi -  

 

 

 

 

 

13:30      Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w latach 2003 - 2006 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 1:05 h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:45 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:45 h/ 

16:15  Obrady Jury 

16:45  Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w latach 2003 - 2006 -  

 

 

 

 

 

17:00        Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w roku 2002 i starsi 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 0:45 h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:40 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 0:50 h/ 

19:30          Obrady Jury 

19:50          Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w roku 2002 i starsi - FORMACJE 

Ok. 20:00   Zakończenie turnieju 

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

 

08.15 – 10:00  Akredytacja i losowanie kolejności startowej FORMACJE - tancerze 

urodzeni w roku 2007 i młodsi. 

   

 

 

11:30 - 13:00 akredytacja i losowanie kolejności - FORMACJE - tancerze urodzeni 

w LATACH 2003 - 2006 . 

   

 

 

15:00 - 16:30 akredytacja i losowanie kolejności - FORMACJE  - tancerze urodzeni 

w ROKU 2002 i starsi . 

   

 



 

1. Organizator zwraca się z prośbą o przyjazd i akredytacje poszczególnych zawodników zgodnie z     

programem minutowym. 

2. Zespoły z nieregulaminową liczbą tancerzy występują poza konkurencją. 

3. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych znajdują się przy hali sportowej OSiR (sugerowany 

wjazd od ul. Rzeczpospolitej) oraz parking przy cmentarzu komunalnym w Mosinie, ul. Spokojna (200 m 

od hali sportowej) 

4. Miejsca Parkingowe dla autobusów:  

 - SP nr 2 w Mosinie wjazd od ulicy Sowinieckiej na teren szkoły 

 - wzdłuż ulicy Kołłątaja w Mosinie, ulicy Rzeczpospolitej Mosińskiej w Mosinie, ulicy Mocka w Mosinie 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

4. Istnieje możliwość zamówienia posiłków w restauracji „Działkowiec” ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej. 

Telefon kontaktowy 607 592 309 oraz w Restauracji, pizzerii „Adamo” ul. Konopnickiej 29 w Mosinie. 

Telefon kontaktowy 61 819 17 66 lub 519 727 933 

5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

6. Na terenie hali sportowej OSiR obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, wózków dziecięcych ( dotyczy 

płyty parkietu) oraz zwierząt. 

7. Organizator nie przyjmuje kolejnych zgłoszeń na XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018 

8. Organizator prosi o stosowanie się do uwag i poleceń organizatorów, wolontariuszy i służb porządkowych. 

 

 

 


