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Prezydenta Miasta-1 Kei zierzyn- Koźle

i . N ama organizatora:

Stawarzyszenie Mazoi'etck Tanihaemajoatek i @tneerteadei'ek Ptźiistaich z siedziha ”w

Upalna it'-(335.13 Wit? ”E 32 979

itd . Nazwa wydarzenia:

HXH htEis'tezosta-a Poiski Mazoreteki, Tarninieamjorek i Cheerleadecek it7*oil._si«tich„

L;
.) . Termin oraz miejsce przedsiewziecia ( opcj onahiie hannonogram):

tE—tiiioitiżi & Kedzierzyn « Kozie

fil-. Zasięg terytorialny:

(tgóinopotski

:. Charakter przedsiewziecia (sportowy kulturalny konknra festyn):

Sportowo - Taneczny

6. Liczbtm-"e olqeslenie uczestników:

— uczestnikow: .1216 — przez 3 dni

— gosci/widzów: reżim sanitarny„ bez ndziaia pohticznośck zgodnie z

Regatarninein Zawodów (Jowita—t??

-— organizatorów: 1 — Stowarzyszenia 35 osob ~— Qiistiiga

7. Opis realizacji wydarzenia:

h/iistrzostwa odbyty-«' się W reżimie sanitarnym bez udziału publiczności zgodnie. z
Regulaminem Zawodów COVID—l 9.
W ramach zadania udzial wzięto:
- 56 podmiotów tanecznych z całej Polski,

- wykonano łacznie 443 choreografie w tym 27 przemarszy baton, pom pom? hutawa
93 choreografii scenicznych baton i 13011] nom,. mi); i show 323 nia-tych form tanecznych
solą duo/trio., mini formacje, mini mix.

W zawodach wzięło udzia-ł ponad 1216 uczestników (tancerzy, w tym 72 instruktorów).
Zawody ocenia-lo 10 sędziów.

Jury przyzna-io :
- 18 ”tytułów mistrzowskich Baton
- 18 tytulow mistrzowskich Pompom
- 9 tytuły mistrzowskie w Show Mażoretek



"€) tytulow miah'zmafakich mi:-<
3 @ tytulow rnial'1*zoi.«y'al~1icli malych liii'i'i'i ”tanecznych ( solo? duo/trio„ mini l'iorinacjer inne)

Na podstawie wynil—zow aedzi(nyskich do reprezentacji Polski na lVliatrzoalwa Europy i. Sia-iiala
ZEIKWE-llil'ili'ĘOW-FĘ-11H3 80 ul: l' ad o w lanecznych.

Ir”Kędzierzyna —- Koźla Sabiny Ni_m-'oaielal~;ie._i:
("_'Ż);_)1'Óez medali przy-Zimno dwie Specjalne nagrody od Pami Prezydent Miaala

. Grand Prix — Puchar od Pani Prezydent w kategorii porn poni -— 167,30 pkt. zespolowi
lakierki — i_l'KS Wawrzyn Biczdrowo —_iuniorki.

. Grand Prix — Puchar od Pani Prezydi—mt w kategorii batem 16620 pkt zeapo-lowi
Miraz -— Wronki — seniorki.

. Szczegolimfy opis apoaohu promocji wydarzen ia (radio.. ]:).lakaly: gazela):

=- urnieazczono podczas [ri-wama zewodów na hali (3 dni ) baner promajacy (._-l-iuine
Kedzierzyn — Kozie

- umieszczono iluminacje o honorowym patronacie Prezydenta Miasta Kedzierzyn — Koźle
na n_iaterialach drukowanych: plakat„ inl'ormator, .ideiuy'lilszatory oraz na dynlimiach..„

—- Lnnieszczono logo i herb miasta Kędzierzyn —- Koźle na najwazniej szych materialach
~ w mediach m.in. radia [rangi-nieja internetowa na zywo wywiady, Fae-ebook, _];iodawano

(plakaty inlkrrmatory~ dyplomy identyfikatory W uzgodnieniu z Biurem Informacji. i
Pronfiocji Miaata)„ wiadomości dotyczace zaangażowania Miasta Kedzierzyn — Koźle w
w/w wydarzenie patronacie i Lizy-fskaniu pomocy iliii.ziiisox~'ei_„

— w dniu 19.06.3021 zorganizowano parade marszową zespolow mażoretkowych
(juniorki i aeniorki) Aleja Jana Paw-la H (pomiedzy Kryta Pływalnia, a P-lala sportowa
W Kędzierzynie ~~ Koźlu na rzecz mieszkańców,

~ w paradzie uezeahaiczyla Pani Kierownik Wydzialu Kulhu'y GK Beata. Pogwizd —-
Kaczynaka.

- oprawa artyatycma — Młodzieżowa Orkiestra Dęta Żeglugi Śródlądowej W Kędzierzynie
— Koźlu pod batutą Krzysztofa Ligenzy

. Medialne relacje z mistrzostw j ak i reklame udziela-ly:
Nowa Trybuna Opolska
hidps :../[a t o_- pVw: _I__<_ @ dzierzymleko.z.!u:roz„aqczelii—_sj_ę:_m_.i._s_t_rzo_s_rw Q.:QQ|$._|„<l amazoreteki.QZĘQDĘQZ;
barwna—parade—aczestniczek/ar/C13-15670978

Nowa Gazeta Lokalna:
https/[Www.lokarina-124,fal/W_ladomoscl/BŻZLxxii—mistrzostwa—polsld-mazorotok-kedzierzyn-kozle-
ZDM-zdiecia
_h_'lŻC__P_S›_E_[./wwwlo Isal_r1_ą2_ffł_-p_I/_wi«3..d 9313211 „rozmarza UE,-.dllEWCZVDY'P[ZĘSZWżIJIZĘZ-CE mmm—_
l<edzierzvn_a—I<ozla

|< |<24.p|:
htms ://I<I<24..pl[mazoretkL-z—ca Ia_i-poI5I<i-przemaszerowalyęprzez—kedzierzyn-kozle-ruszyly-
mi_5t_rzostwa-_zdigci_a[

Radio Park:
liwiaj/wlepia rI<.fm/I<uIturystvkan-ŻŻ-in istrzogtwa—oolski—mazoretek—w—kedzierzyn ie—
_I__<_o_zl__u_„ 49, 1.16 32311701



Telewizja Kędzierzyn—Imźle:
lll:tps://www.laca—aboalmorn/WBtcl'1/?v=2374861337501327

Radio Opolu:
ll I; tps ://ra dla .o [JU lCł . |a|/100,441988,w—lqedzierzvnle—lwzl u—trwaia—m isljrzos twa--r::u;!I5I<i—-m

Portal gminy I<ę£lzierzyrrl<oźlw
hl:tps://I<eclzie rzvn kozlepI/pl/a ktua I nose/nasza—miastO—pcnownica—stol ica-mazarete |<
https ://www.l7aCtłlaoolŁcom/Bćl-BE)7822 2296ćI-8ćl/p05tS/ćl633486003345 663/

Il.). ll'llbl'l'nł'lqlłl @ 'plll'lIIJCI'ŁlCll i spwusm'acll «:)!-«rna: ich xml-glad w przedsimwxhgcic:

Vl!'rj,-!Lil:›f£ial Pł'muocji lVliaslzi! lOSlępnil Halę NVlClowiSlamw Sporlową „.Amly" w

Kaga7.icr7:3!nia: --— Kmżlu na realigację i1'1'1131'ęz3! glównej w dn. l8.(lh-«30.06201”?l

pomnicj:!qu koszt uga-najmu hali () 75 [H]. punadlo upowużnion!!! Słowu|'7,_!„~f.7,cnic clo

zakupu mula-lli i puclmróxąr clo lu.-wl)! do 5000 zl” brutto.

HM'IWCHP w ramach OlX-Wll'l'CgD konkursu ofert 'Llrzędu lVlarsza'llkmwl—zimg!) w Opolu

(531171511!!!c lan-”org Will—)() :::-l' na !!!!!parcie XX” Migli'xoslw Polski lVIażorclalę.

l l. Podpis: _.!!
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