
 
 

INFORMACJA  

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE 

KADRY-FTS POLSKA 

Styl latynoamerykański 

23-25.06.2017, Elbląg 

 

 

Termin: 23-25.06.2017 

Miejsce: Elbląg, budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac 

Kazimierza Jagiellończyka 1 

Szkoleniowcy: Holger Nitsche, Barbara Ambroz,  

Program szkolenia: szkolenie rozpocznie się dn.23.06.2017 r. (piątek) o godz.12.00, a 

zakończy o godz.13.00 dn.25.06.2017 r. (niedziela) 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w postaci załączonej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: 

anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl, do dnia 05.06.2017 r. 

Istnieje możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z wybranym szkoleniowcem. Koszt 

jednej lekcji indywidualnej: Holger Nitsche – 140 euro, Barbara Ambroz – 130 euro. W e-mailu 

prosimy o wskazanie wybranego szkoleniowca. 

Informujemy, że w zgrupowaniu szkoleniowym mogą wziąć udział również tancerze FTS 

niebędący członkami Kadry FTS-Polska po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł od osoby. 

Istnieje możliwość skorzystania z zakwaterowania w niżej wymienionych hotelach: 

 Hotel ARBITER (Pl. 1 Maja 2) w terminie 25-27.06.2017 – 10 pokoi 2 osobowych  

 Internat Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (Czerniakowska 12) w terminie 23-

27.06.2017 - 22 miejsca noclegowe w różnych pokojach 

 Hotel WODNIK (Radomska 29) w terminie 23-27.06.2017 – 2 pokoje 2 osobowe ( z 

jednym łóżkiem), 1 pokój 3 osobowy 

 Hotel ATLETIKON (Agrykola 8) w terminie 24-27.06.2017 – 4 pokoje 2 osobowe 

 Hotelik MONA (Płk. Dąbka 64) w terminie 23-27.06.2017 – 1 pokój 4 osobowy, 1 

pokój 3 osobowy, 1 pokój 2 osobowy 

Ceny za nocleg w granicach od 45 do 60 zł od osoby/ doba. Szczegółowe ceny zostaną podane 

w terminie późniejszym.  

Termin potwierdzenia rezerwacji: do 31.05.2017 r.; po tym terminie nie gwarantujemy 

miejsc noclegowych. 

Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w tych dniach w Elblągu odbywają się imprezy związane z 

obchodami dni miasta i liczba miejsc noclegowych jest bardzo ograniczona.  

W celu rezerwacji noclegu prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: 

anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl do dnia 31.05.2017 r. 



Opłatę za noclegi należy uiścić w siedzibie FTS podczas rejestracji w dniu rozpoczęcia 

zgrupowania szkoleniowego.  

Termin rezerwacji noclegów: do 31.05.2017 

Termin zgłoszenia na szkolenie( przesłania wypełnionej karty zgłoszenia): do 05.06.2017 


