
International Polish Dance Cup KARCZEW 2021 
Puchar Polski PZSC – Karczew 2021 

 

KOMUNIKAT ORGANIZATORA 
 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu własnym, jak i Organizatorów serdecznie Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dwa prestiżowe 
wydarzenia, które odbędą się w dniach 19-20.06.2021 r. w gościnnym Karczewie. 
 
Zarówno zmagania taneczne International Polish Dance Cup (sobota), jak i Puchar Polski w cheerleadingu 
sportowym (niedziela) przyciągnęły dużą liczbę zawodników-będzie z kim w przyjaznej atmosferze rywalizować. 
 
Jednak żeby atmosfera była przyjazna jest kilka ważnych czynników, między innymi: 
 
WYŻYWIENIE: 
Na miejscu w hali sportowej otwarta będzie pizzeria (pizza, hamburgery, zapiekanki etc.). 
Wiemy jednak z doświadczenia, że ich wydolność przy dużych imprezach nie jest wystarczająca, dlatego też znając 
już liczbę zgłoszeń zdecydowaliśmy o powróceniu do cateringu. 
 
Osoby zainteresowane rezerwacją i zakupem obiadów proszę o kontakt pod nr tel. 507 088 820 mail: 
info@fitbynature.pl w nieprzekraczalnym terminie 15.06.2021 (wtorek) do godziny 21.00,  
(proszę NIE PRZESYŁAĆ zamówień do organizatora). 
 
W opisie maila z zamówieniem proszę wpisać: KARCZEW oraz dzień i liczbę obiadów  
(np.: Karczew, niedziela, 17 obiadów) 
 
MENU - zestaw: zupa i drugie danie do wyboru: 
zupa pomidorowa lub chłodnik 
oraz pierś z kurczaka w panierce, puree i surówką  
lub pieczony eko dorsz z sosem śmietanowo koperkowym, puree i surówką 
Cena zestawu: 22 zł 
 
Druga ważna sprawa to BILETY dla publiczności, na szczęście możemy już wpuścić część osób na widownię. 
 
Na sobotę IPDC wprowadzamy klucz 40% biletów wg zgłoszeń, czyli w przypadku zgłoszenia 40 tancerzy klub ma 
prawo zamówić 16 biletów. 
 
Na niedzielę PP PZSC wprowadzamy klucz 25% biletów wg zgłoszeń, czyli w przypadku zgłoszenia 40 zawodników 
klub ma prawo zamówić 10 biletów. 
 
Imienne-zbiorcze zamówienia z klubów proszę przesyłać na adres booking@reliese.pl do środy 16.06.2021 do 
godziny 18.00 
Po tym czasie niezamówione przez dany klub bilety trafią do wolnej sprzedaży w dniu zawodów. 
Proszę jednak, by KAŻDY klub dał odpowiedź zwrotną, nawet jeśli nie będzie korzystał z biletów, ułatwi nam to 
przygotowania. 
 
Opłata za imienne bilety wyłącznie gotówką w dniu zawodów. 
Bilety opłaca i odbiera jeden przedstawiciel klubu. 
 
Cena biletu: 40 zł-sobota, 40 zł-niedziela. 
 
Podczas obu dni zawodów będzie prowadzona transmisja LIVESTREAM, link do transmisji umieszczony zostanie na 
stronach organizacyjnych i w mediach społecznościowych. 
 
REJESTRACJA zawodników prowadzona będzie na 1 piętrze Hali MOSiR, wstęp do rejestracji będzie miał JEDEN 
przedstawiciel danego klubu. 



 
Oba programy zawodów zostaną są aktualnie przygotowywane i zostaną opublikowane do końca weekendu. 
 
FAKTURY 
Dane do faktur proszę wysyłać na adres biuro@reliese.pl  
 
STOISKO SPONSORA cheer-shop.pl 
Podczas trwania Pucharu Polski w niedzielę (oraz najprawdopodobniej podczas IPDC w sobotę) swoje stanowisko 
promocyjne będzie prowadzić cheer-shop.pl - Sponsor Kadry Narodowej w Cheerleadingu Sportowym. 
Na stoisku będziecie Państwo mogli zakupić pamiątkowe koszulki, ubrania treningowe i inne akcesoria do 
cheerleadingu i tańca. Więcej informacji na stronie www.cheer-shop.pl  
 
Załączam również niezbędne dokumenty, które MUSI wypełnić każda osoba wchodząca na teren MOSiR - 
zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, widzowie. 
 
Do zobaczenia w Karczewie,  
Pozdrawiam, 
________________ 
Piotr Patłaszyński 
Prezes Zarządu 
Akademia Tańca RELIESE 
piotr.patlaszynski@reliese.pl 
 
 
 
 


