
 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 

O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje: 

• Zgłoszenie za pomocą Platformy Tańców Polskich -> https://turnieje-tp.cioff.pl/ do dnia 22 

listopada 2019 r. (piątek); 

• uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13,17-312 Drohiczyn, nr konta 73 8092 0001 0035 9209 
2000 0010  do dnia 2 grudnia 2019 r. lub gotówką przed rozpoczęciem turnieju; 

• przedłożenie książeczek startowych w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju. 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach gościnnych w Drohiczynie, pensjonatach i 
ośrodkach młodzieżowych 

O szczegółowym przydziale miejsc noclegowych oraz o planie dotyczącym wyżywienia 
uczestnicy zostaną poinformowani po zamknięciu zgłoszeń, nie później niż dzień przed 
przyjazdem, tj. do czwartku, 05.12.2019 r. 

Istnieje możliwość własnej organizacji pobytu – pod podanym adresem baza noclegowa w 
Drohiczynie - http://kultura-drohiczyn.pl/it/ 

 

KOSZTY POBYTU (dla uczestników i osób towarzyszących): 

 opłata startowa – 30 zł 
 nocleg – 45,00 zł 
 śniadanie - 15,00 zł 
 obiad - 20,00 zł 
 kolacja  - 15,00 zł 

 
Opłata akredytacyjna dla tancerzy (opłata startowa, dwa noclegi, wyżywienie od kolacji 
w piątek do śniadania w niedzielę) – 188 zł 
Opłata akredytacyjna dla osób towarzyszących (dwa noclegi, wyżywienie od kolacji w piątek 
do śniadania w niedzielę)  – 158 zł  
 
 
 



 
 
 
 
Wyżywienie: 
 
Kolacja w piątek, 6 grudnia i śniadanie w niedzielę, 8 grudnia – Restauracja Zamkowa, 
ul. Kraszewskiego 16, Drohiczyn 
Śniadanie, obiad i kolacja w sobotę, 7 grudnia  - Stołówka Zespołu Szkół w Drohiczynie, 
ul. Warszawska 51, miejsce rozgrywania turnieju. 
 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o dodatkowe dni po wcześniejszym zgłoszeniu. Cena 
za dodatkowy nocleg: 45 zł/os. 

Jeden instruktor z każdego zespołu jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej. 

 

UWAGA! Po 2 grudnia nie ma możliwości zmian dotyczących zamówienia noclegów – 
w przypadku przyjazdu mniejszej ilości osób, zespół zgłaszający pokrywa koszty pobytu 
zgodne z kartą zgłoszeniową. 

 

 

KONTAKT 

Anna Jarocka  

tel. 509 081 722 

e-mail: turnieje.drohiczyn@gmail.com 


