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PROGRAM MINUTOWY  

XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019 

 MOSINA, 31.03.2019 r. – HALA OSIR W MOSINIE, UL.KRASICKIEGO 16 

 

 

 

 

 

10.00     Uroczysta Inauguracja XVI Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2019 
10.10        Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w roku 2008 i młodszych 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 00:48:00 h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:40:00 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:08:00h/ 

11:50  Obrady Jury 

12:10  Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w roku 2008 i młodsi -  

 

 

 

 

 

12:30      Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w latach 2004-2007 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 01:20:00h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:48:00 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:36:00 h/ 

15:10  Obrady Jury 

15:30  Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w latach 2004-2007 -  

 

 

 

 

 

16:00        Pokazy konkursowe FORMACJI - tancerzy urodzonych w roku 2003 i starsi 

      - kategoria - taneczne formy kultury ulicznej /przewidywany czas wystąpień 00:52:00 h/ 

      - kategoria - inne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:32:00 h/ 

      - kategoria - klasyczne formy taneczne /przewidywany czas wystąpień 00:32:00 h/ 

18:00          Obrady Jury 

18:20          Ogłoszenie wyników - tancerze urodzeni w roku 2003 i starsi - FORMACJE 

Ok. 18:30 Zakończenie turnieju 

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

 

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

urodzeni w roku 2008 i młodsi. 

   
 

 

10:50 – 12:00 akredytacja i losowanie kolejności - FORMACJE - tancerze urodzeni 

w LATACH 2004-2007 . 

   
 

 

14:30-15:30 akredytacja i losowanie kolejności - FORMACJE  - tancerze urodzeni 

w ROKU 2003 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. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, 
palenia papierosów oraz e-papierosów.

4. Na terenie hali sportowej OSiR obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, wózków 
dziecięcych ( dotyczy płyty parkietu) oraz zwierząt.

5. Organizator dopuszcza przyjęcie kolejnych zgłoszeń na XVI Turniej Formacji Tanecznych 

    Mosina 2019 do dnia 28 marca 2019 r.

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

7. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty harmonogramu.

Stowarzyszenie 
„MOSI ”ŃSKI SPORT OS

IR

Organizatorzy

Partnerzy



Istnieje możliwość zamówienia posiłków w „Catering pod wierzbami” 
Telefon kontaktowy 505 132 417 
Menu: www.catering.poznan.pl
Dla grup zorganizowanych zamówienia na posiłki przyjmowane są do 29 marca 2019 r.

Na terenie Hali OSiR będzie dostępny bu�et. 

Sponsorzy

Catering

Dojazd

Miejsce rozgrywania zawodów:

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina

Mapy google: Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR Mosina.

Hala znajduje się przy ul. Krasickiego, sąsiednie ulice: ul. Leszczyńska, ul. Strzelecka



Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych znajdują się przy hali sportowej OSiR 
ul. Krasickiego 16 (120 miejsc parkingowych)
Parkingi dodatkowe:
- parking na skrzyżowaniu ulic Strzelecka / Leszczyńska
- parking przy ulicy Farbiarskiej (Targowisko )
- parking przy ulicy Rzecznej
Samochody osobowe mogą również parkować wzdłuż ulic przyległych, zgodnie 
z zasadami ruchu drogowego. 
Prosimy o niezastawianie uliczek, bram, wjazdów do posesji.

Miejsca Parkingowe dla autobusów: 
 - SP nr 1 w Mosinie, wyjazd od ul. Rzeczypospolitej na terenie Szkoły,
 - 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.

Parkingi

Rejestracja

Opłatę za udział w XVI Turnieju Tańca Mosina 2019 dokonują Państwo w dniu zawodów.
Forma płatności: gotówka
W przypadku wystawienia faktury za udział w tunieju doliczony zostanie VAT w wysokości
23%.

Po uiszczeniu opłaty przystępujecie do losowania kolejności startowej.
W biurze zawodów zostawiacie muzykę nagraną na pendrive lub płycie - 
prosimy o sprawdzenie zawartości nośników oraz posiadanie kopii zapasowej.

Zespół otrzymuje pamiątkowy dyplom.
Każdy z zawodników otrzymuje wode oraz poczęstunek od organizatora.

Zespoły występują na parkiecie o wymiarach: 22 m x 11,5 m

Kontakt

Biuro zawodów: 61 101 95 66


