
CENNIK   

Price List

100 sztuk/tickets 100 sztuk/tickets do 30 października do 15 listopada po 15 listopada

FULL PASS 390 zł (98 €) 420 zł (105€) 480 zł (120€) 580 zł (145€) 600 zł (150€)

STREET DANCE PASS -  zł                         330 zł (83€) 360 zł (90€) 400zł (100€) 450 zł (113€)

CARIBBEAN PASS -  zł                         330 zł (83€) 360 zł (90€) 400zł (100€) 450 zł (113€)

CONTEMPORARY/BALLET/DISCO PASS -  zł                         330 zł (83€) 360 zł (90€) 400zł (100€) 450 zł (113€)

TAP DANCE PASS -  zł                         330 zł (83€) 360 zł (90€) 400zł (100€) 450 zł (113€)

SINGLE CLASS (Master Class) -  zł                         -  zł                      -  zł                          -  zł                       100 zł (25€)*

SINGLE CLASS (Beg.,Int.,Adv. Class) -  zł                         -  zł                      -  zł                          -  zł                       60 zł (15€)*

BEGGINER ALL STYLE PASS** -  zł                         -  zł                      250zł (63€) 300 zł (75€) 350 zł (88€)

DAY PASS -  zł                         -  zł                      180zł ( 45€) 210 zł (53€) 250 zł (63€)

* [pl] tylko w przypadku wolnych miejsc na wybranych warsztatach

* [en] only in the case of free place at selected workshops

** [pl] upoważnia do wstępu tylko na warsztaty o poziomach: foundations/basic/beginner/advanced beginner

** [en] authorizes access only for workshop levels: foundations / basic / beginner / advanced beginner

Oferty Specjalne/Special Offer:

BILETY NA IMPREZY/PARTY TICKETS:

przedsprzedaż

preorder

FRIDAY PARTY TICKET 30 zł / 8 €

SATURDAY ALL STYLE PARTY TICKET 40 zł / 10 €

SUNDAY PARTY TICKET 30 zł / 8 €

PARTY PASS (Friday, Saturday, Sunday) 100 zł / 25 €

MOSZNA CASTLE WELCOME PARTY

150 tickets ONLY!!!

BILETY DLA PUBLICZNOŚCI/TICKETS FOR PUBLICITY:

dorośli

adults

ENTRANCE ON DANCE BATTLES AND 

INTERNATIONAL DANCE TOURNAMENT (FRIDAY 

AND SATURDAY)

20 zł / 5 €

[PL]Gwarancją rezerwacji miejsca jest wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres: biuro@opolskifestiwaltanca.pl

temat wiadomości email: IV OFT WORKSHOPS - Imię i Nazwisko uczestnika lub nazwa grupy/zespołu

treść wiadomości email: Imię, Nazwisko uczestnika oraz wybrane zajęcia/Full Pass, wybrany poziom zaawansowania.

załacznik: potwierdzenie opłacenia w terminie całości wymaganej kwoty za wybrane zajęcia - uwaga nie przyjmujemy zgłoszeń bez potwierdzenia przelewu.

Płatność na konto Alior Bank: 47 2490 0005 0000 4600 3869 2007 

Fundacja SPIN

ul. Piotrkowska 1/1018

45-304 Opole

Tytułem: IV OFT Workshops - Imię Nazwisko/nazwa grupy/zespołu tanecznego/szkoły tańca

[EN]

The reservation is guaranteed by sending an e-mail to: biuro@opolskifestiwaltanca.pl

subject of email: IV OFT WORKSHOPS - First name Surname / group name / dance team / dance school

Email Subject: Name, Full Name and Full Pass.

annex: confirmation of payment in full the required amount for the selected classes - note we do not accept the application without confirmation of the transfer.

Payment to Alior Bank Account: 47 2490 0005 0000 4600 3869 2007

SPIN Foundation

ul. Piotrkowska 1/1018

45-304 Opole

Title: IV OFT Workshops - First Name Surname / Group Name / Dance Team / Dance School

Party with show, Live music, Hot and 

cold dishes
150 zł / 33 €

children and students up to 26 years of age

10 zł / 2,5 €

40 zł / 10 €

50 zł / 13 €

40 zł / 10 €

-

• DUŻE ZESPOŁY TANECZNE powyżej 50 osób - zapytania ofertowe prosimy kierować na biuro@opolskifestiwaltanca.pl

• LARGE DANCE TEAMS over 50 people - please contact us at biuro@opolskifestiwaltanca.pl

on the day of the event

w dniu imprezy

dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia

BILETY NA WARSZTATY / WORKSHOPS PASSES

• ZAWODNICY Międzynarodowego Turnieju Tańca oraz Bitew Tanecznych 20 % zniżki od cen standardowych

• DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH -  1 full pass dla lidera grupy (powyżej 10 osób) plus 1 za każde kolejne 15 uczestników

• FOR ORGANIZED GROUPS - 1 full pass for group leader (over 10 people) plus 1 for every 15 participants

• PARTICIPIANTS of International Dance Tournament and Dance Battles - 20% DISCOUNT from standard prices

YOU HAVE TO BE WITH US THIS YEAR!


