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Mili Goście / Drodzy Przyjaciele / A Chairde,
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Powitanie

Mam ogromną przyjemność powitać Was we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. 
Wrocław Feis jest pierwszym międzynarodowym konkursem tańca irlandzkiego w 
naszym regionie. Liczę na to, że pomimo zimowej aury będziecie się dobrze bawić 
podczas zawodów, a także znajdziecie chwilę, aby pozwiedzać nasze piękne 
miasto.


Pozwólcie, że napiszę Wam w tym miejscu kilka informacji, które mogą okazać 
się pomocne w dotarciu na Wrocław Feis, oraz później jeśli zdecydujecie się na 
zwiedzanie miasta.


Wrocław jest trzecim największym miastem w Polsce, położonym w 
południowo-zachodniej Polsce nad rzeką Odrą. Bliskość granicy z Czechami oraz 
Niemcami sprawia, że można łatwo i szybko dotrzeć do Wrocławia zarówno z 
krajów Europy Zachodniej, jak i Południowej.

~525 km~535 km

~330 km

~345 km

Wrocławskie lotnisko im. Mikołaja Kopernika położone jest na zachodnim brzegu 
miasta, około 5 km od Złotnickiego Centrum Spotkań, gdzie odbędzie się nasz Feis, 
(10 minut jazdy samochodem, 35-40 minut środkami komunikacji miejskiej).


Osiedle Złotniki jest częścią jednej z historycznych dzielnic Wrocławia, Leśnicy. 
Dzielnica ta jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą Wrocławia, także dojazd do 
lotniska czy do centrum nie stanowi problemu. Przy Centrum Aktywności Lokalnej 
Złotniki dostępne są darmowe miejsca parkingowe. Więcej informacji znajduje się w 
sekcji Podstawowe informacje.


Zawody Wrocław Feis zostaną przeprowadzone w sali widowiskowo-bankietowej 
Centrum Aktywności Lokalnej Złotniki (Złotnickie Centrum Spotkań), na scenie o 
wymiarach 6 x 7,5 metra. Do dyspozycji tancerzy będą także dwie szatnie oraz 
pokój do rozgrzewek. Podczas zawodów otwarta będzie również kawiarenka.



Yours respectfully/Mise le meas


Małgorzata Szarycz T.C.R.G.


Irish Spin
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Powitanie
Ze względów technicznych oraz względów bezpieczeństwa, liczba tancerzy 

mogących wziąć udział w Wrocław Feis została ograniczona do 150. Rejestracja 
rozpocznie się 15 grudnia 2022.


Poza konkurencjami solowymi na poziomach zaawansowania beginner, primary i 
intermediate, mamy do zaoferowania konkurencje Trophy light i trophy hard, a 
także Premier Championship. Zwycięzcy konkurencji otrzymają puchary, a na 
poziomie beginner wszyscy zostaną wyczytani i otrzymają medal.


Dodatkowo rozegrane zostaną konkurencje grupowe: 2hand oraz 4/6-hand, 
oraz specjalna konkurencja Treble reel, podczas której będziecie mogli wystąpić w 
kreatywnych przebraniach własnego pomysłu. Tematem przewodnim będą 
wrocławskie krasnoludki. Każdy, kto przebierze się na konkurencję treble reel 
otrzyma specjalną nagrodę.


Więcej informacji o wrocławskich krasnoludkach znajdziecie na stronach:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrocławskie_krasnale


https://visitwroclaw.eu/wroclawskie-krasnale


Dodatkowo planujemy przygotować specjalną konkurencję “Mój pierwszy Feis” 
dla naszych najmłodszych tancerzy (U10). Zapisy do tej konkurencji odbędą się po 
konkurencjach tańców solowych w butach miękkich poziomu beginner U13. 
Konkurencja jest nieodpłatna. Każdy uczestnik / uczestniczka otrzyma pamiątkowy 
medal i słodki podarunek. Więcej informacji znajdziecie w Zasadach Dodatkowych 
Wrocław Feis.


Ponadto w dniu zawodów odbędą się wydarzenia dodatkowed

L Fundacja Kultury Irlandzkiej poprowadzi warsztaty dla młodszych tancerzy 
podczas oczekiwania na wyniki konkurencji. Będzie to okazja, aby w ciekawy 
sposób odpocząć od zatłoczonej sali¦

L Pełnoletnich tancerzy i widzów serdecznie zapraszamy na sesję muzyki 
irlandzkiej na żywo, która rozpocznie się o godzinie 21:00 w pubie Salonik 
Smaku przy ul. Braniborskiej. Na miejscu można płacić jedynie gotówką.


Na naszej stronie internetowej www.wroclawfeis.com znajdziecie wszystkie 
aktualne informacje i dokumenty.


Mamy nadzieję, że poza występem na zawodach będziecie mieć także okazję 
udać się do centrum Wrocławia i samodzielnie znaleźć parę krasnoludków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awskie_krasnale
https://visitwroclaw.eu/wroclawskie-krasnale
http://www.wroclawfeis.com


Podstawowe informacje
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Lokacja zawodów znajduje na osiedlu Złotniki, niedaleko zabytkowej części 
Wrocławia Leśnicy. Oba osiedla znajdują się w niedalekiej odległości od lotniska. Na 
miejsce można dojechać zarówno tramwajami, autobusami oraz pociągiem.


Do komunikacji miejskiej polecamy aplikację Jakdojade.

Miejsce 
zawodów

Miejsce 
zawodów

Wielkopolska

Złotnicka

Wielkopolska

Złotniki

Złotnicka

Złotniki

� Najbliższa stacja kolejowa: Wrocław Leśnica, 2 km (ul. Kolejowa 20), Wrocław 
Żerniki - 2,8 km, Wrocław Stadion - 5 k�

� Najbliższy przystanek tramwajowy: Złotnicka, 600 m (linia 3, 10, 20l
� Najbliższy przystanek autobusowy: Wielkopolska, 150 m (linia 148)


Na miejscu znajduje się darmowy parking do dyspozycji uczestników i widzów.


Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, spełniających oczekiwania w 
zależności od potrzeb.

https://jakdojade.pl
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Informacje o partnerach

WCRS

Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest organizacją zajmującą się 
promowaniem szeroko pojętego rozwoju społecznego, m.in. wspieraniem seniorów 
oraz obcokrajowców, integrowaniem rodzin, oraz promowaniem zdrowego stylu 
życia. Działania WCRS adresowane są do wszystkich mieszkańców Wrocławia, 
niezależnie od wieku, płci czy narodowości. Przykładami działalności WCRS są 
kampanie społeczne, projekty integracyjne, a także wspieranie organizacji 
pozarządowych.

CAL Złotniki

Centrum Aktywności Lokalnej Złotniki 
(Złotnickie Centrum Spotkań)

Centrum Aktywności Lokalnej Złotniki to miejsce lokalnej integracji mieszkańców 
osiedla Złotniki. Zasadniczą misją Centrum - oprócz tworzenia więzi - jest 
zachowanie wartości i tradycji, oraz przekazywanie wiedzy o historii i 
wielokulturowości Wrocławia. Ponadto, jego działalność ukierunkowana jest na 
pogłębianie świadomości mieszkańców w dziedzinach kultury, edukacji, rozwoju 
pro-społecznego i pro-ekologicznego.


Centrum dysponuje bazą pomieszczeń oraz infrastruktury, które umożliwiają 
organizację spotkań, warsztatów, wykładów, koncertów czy pokazów filmowych, 
także przy kawie czy herbacie smakując domowych wypieków.



Opłaty
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Konkurencje solowe 5 EUR

Konkurencje grupowe 2/4/6 hand 4 EUR per dancer

Konkurencje Trophy (Trophy, 

Tradycyjne Sety, Treble Reels)
6 EUR

Premier Championship 20 EUR

RCCEA Feis opłata za tancerza 

/ tancerkę
1 EUR

My first Feis free

Opłata za wstęp dla widzów free

Opłatę należy uiścić w dniu zawodów w Rejestracji. Płatność będzie przyjmowana 
wyłącznie w gotówce w Euro lub PLN.


Płatności przelewem można dokonać na życzenie.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na info@wroclawfeis.com


Numery startowe tancerzy będzie można odebrać przy stoliku rejestracyjnym 
znajdującym się w kawiarence.


Opłata za uczestnictwo w zawodach, w przypadku zgłoszenia całej szkoły, musi 
być uiszczona przez nauczyciela / reprezentanta.


Rejestracji dokonują nauczyciele / trenerzy na stronie www.feisme.net


W celu uzyskania pomocy z rejestracją, prosimy o email na  admin@feisme.net.


Terminy rejestracji: 15 grudnia 2022 - 15 stycznia 2023


Przebieg zawodów Wrocław Feis regulowany jest zasadami ustalonymi przez 
Komisję Tańca Irlandzkiego (the Rules of An Coimisiún Le Rincí Gaelacha).


Przyjmować będziemy jedynie zgłoszenia od osób zarejestrowanych w An 
Coimisiún Le Rincí Gaelacha.


Wyniki będą ogłaszane po sekcji tańców określonych w Harmonogramie (Wyniki) i 
zostaną opublikowane na stronie feisme.net w granicach ok. 1 tygodnia.

Rejestracja i wyniki:


mailto:info@wroclawfeis.com
http://www.feisme.net
mailto:admin@feisme.net
http://feisme.net
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Harmonogram
Przybliż. czas Poziom Taniec Nr konkur. Kategoria

8:00 Beginner Reel 1 U11

Beginner Reel 2 U12

Beginner Reel 3 U13

Beginner Light jig 4 U11

Beginner Light jig 5 U12

Beginner Light jig 6 U13

Beginner Slip jig 7 U11

Beginner Slip jig 8 U13

Beginner Single jig 9 U11

Beginner Single jig 10 U13

Beginner Trophy light 11 U11

Beginner Trophy light 12 U13

Pre-beginner First Feis 13 U10

Beginner Heavy jig 14 U11

Beginner Heavy jig 15 U13

Beginner Hornpipe 16 U13

Beginner Trophy hard 17 U13

10:00 Wyniki

10:15 Primary Reel 18 U13

Primary Light jig 19 U13

Primary Slip jig 20 U13

Primary Single jig 21 U13

Primary Trophy light 22 U13

Primary Heavy jig 23 U13

Primary Hornpipe 24 U13

Primary Trophy Hard 25 U13

Beginner/Primary Trad Set 26 U13

Każdy 2-hand 27 U13

11:15 Wyniki

11:30-12:00 Lunch
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Przybliż. czas Poziom Taniec Nr konkur. Kategoria

12:00 Beginner Reel 28 U16

Beginner Reel 29 U28

Beginner Reel 30 O28

Beginner Light jig 31 U15

Beginner Light jig 32 U30

Beginner Light jig 33 O30

Beginner Slip jig 34 U18

Beginner Slip jig 35 O18

Beginner Single jig 36 U15

Beginner Single jig 37 U27

Beginner Single jig 38 O27

Beginner Trophy light 39 U18/O18

Beginner Heavy jig 40 U16

Beginner Heavy jig 41 U30

Beginner Heavy jig 42 O30

Beginner Hornpipe 43 U18

Beginner Hornpipe 44 O18

Beginner Trophy hard 45 U18/O18

13:30 Wyniki

13:45 Primary Reel 46 U14

Primary Reel 47 U18

Primary Reel 48 O18

Primary Light jig 49 U17

Primary Light jig 50 U28

Primary Light jig 51 O28

Primary Slip jig 52 U18

Primary Slip jig 53 O18

Primary Single jig 54 U18

Primary Single jig 55 O18

Primary Trophy light 56 U18

Primary Trophy light 57 O18

Harmonogram
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Przybliż. czas Poziom Taniec Nr konkur. Kategoria

13:45 Primary Heavy jig 58 U18

Primary Heavy jig 59 O18

Primary Hornpipe 60 U18

Primary Hornpipe 61 O18

Primary Trophy hard 62 U18/O18

Primary Trad Set 63 U26

Primary Trad Set 64 O26

Każdy 2-hand 65 O13

Każdy 4-6 hand 66 O13

Każdy Treble Reel 67 O13

15:45 Wyniki

16:00 Intermediate Reel 68 U15

Intermediate Reel 69 U25

Intermediate Reel 70 U30

Intermediate Reel 71 O30

Intermediate Slip jig 72 U18

Intermediate Slip jig 73 U30

Intermediate Slip jig 74 O30

Intermediate Trophy light 75 U18

Intermediate Trophy light 76 U30

Intermediate Trophy light 77 O30

Intermediate Heavy jig 78 U18

Intermediate Heavy jig 79 U26

Intermediate Heavy jig 80 O26

Intermediate Hornpipe 81 U19

Intermediate Hornpipe 82 O19

Intermediate Trophy hard 83 U21

Intermediate Trophy hard 84 O21

Intermediate/Open Trad set 85 U23

Intermediate/Open Trad set 86 O23

17:15 Wyniki

Harmonogram
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Przybliż. czas Poziom Taniec Nr konkur. Kategoria

17:30 Open Premier 87 U14

Open Premier 88 U18

Open Premier 89 U25

Open Premier 90 O25

19:00 Wyniki

Harmonogram
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Zasady
ZASADY DLA KONKURENCJI TROPHY, PRELIMINARY CHAMPIONSHIP 
& CHAMPIONSHIT

CY Konkurencje w kategorii Początkujący (Beginners Grades) zarezerwowane są 
wyłącznie dla tancerzy, którzy nigdy nie zajęli 1, 2 lub 3 miejsca (patrz: tabela) w 
jakichkolwiek zawodach, w danym tańcuY

�Y W konkurencjach Początkujących (Beginners Grade) dozwolone są tylko kroki 
podstawoweY

/Y Konkurencje w kategorii Średniozaawansowany (Primary Grade) zarezerwowane 
są dla tancerzy, którzy nigdy nie zajęli 1, 2 lub 3 miejsca (patrz: tabela) w danym 
tańcu, z wyjątkiem w/w miejsc w zawodach w kategorii Początkujący (Beginners 
Grade)Y

bY Konkurencje w kategorii Zaawansowany (Intermediate Grade) są otwarte dla 
wszystkich tancerzy, którzy we wcześniejszych latach nie zajęli 1, 2 lub 3 
miejsca (patrz: tabela) za dany taniec na poziomie Średniozaawansowanym 
(Intermediate) w tej samej lub wyższej kategorii wiekowej. Jeśli tancerz z Europy 
kontynentalnej lub Azji wygra na poziomie Średniozaawansowanym 
(Intermediate Grade), przechodzi do następnego poziomu i pozostaje na nim do 
końca roku kalendarzowego. W następnym roku kalendarzowym, trenerzy mogą 
cofnąć tancerza według własnego uznania.

Poziom Liczba zgłoszeń Liczba tancerzy awansujących

Beginner 5 lub mniej 0

Beginner od 6 do 10 CY i 2. miejsce

Beginner 11 1., 2. i 3. miejsce

Primary 5 lub mniej 0

Primary 6do 10 1. miejsce

Primary 11 do 20 CY i 2. miejsce

Primary 21 1., 2. i 3. miejsce

Intermediate 5 lub mniej 0

Intermediate 6 do 10 1. miejsce

Intermediate 11 CY i 2. miejsce

5. Wszystkie konkurencje w kategoriach Początkujący (Beginners Grade), 
Średniozaawansowany (Primary Grade) oraz Zaawansowany (Intermediate Grade), 
trwają 32 takty (wyłączając konkurencje specjalne: Trophy, Treble reel, Mój 
pierwszy Feis). Tańce grupowe - dwu i trzyosobowe - trwają 40 taktów. Ceíli oraz
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Zasady
nietradycyjne tańce grupowe, podlegają zasadom obowiązującym podczas 
tradycyjnych zawodów tańca irlandzkiego Oireachtas. Tancerze biorący udział w 
konkurencjach mistrzowskich (Premier Championships, patrz: punkt 9c) 
zobowiązani są zatańczyć reel oraz heavy jig trwające 48 taktów, oraz slip-jig i 
hornpipe trwające 40 taktów.

PRĘDKOŚCI MUZYKI

Taniec Beginner Primary Intermediate/Open

Reel 121/123 116/118 113

Light jig 116 116 116

Single jig 124 124 124

Slip jig 121 118 113

Heavy jig 89 79 73

Hornpipe 142 130 113

6. Konkurencje “Trophy” w kategoriach Początkujący (Beginner), 
Średniozaawansowany (Primary) oraz Zaawansowany (Intermediate) zawarte w 
Syllabusie, odbędą się do wyboru w A) tańcu miękkim (Trophy Light) oraz B) tańcu 
twardym (Trophy Hard). Tancerze zatańczą 16 taktów wybranego przez siebie 
tańca.


7. W kategorii tradycyjnych tańców setowych (Traditional Set Dances), tancerze 
wybierają jeden spośród 7 tradycyjnych tańców setowych: St. Patrick’s Day, 
Blackbird, Job of Journeywork, Garden of Daisies, King of Fairies, Jockey to the Fair 
& Three sea Captains.


Jeśli tancerz zdobędzie pierwsze miejsce w konkurencji tańców tradycyjnych, 
wtedy automatycznie awansuje we wszystkich 7 tańcach tradycyjnych.


8. Tradycyjne tańce setowe mogą być wykonywane w trzeciej rundzie konkurencji 
mistrzowskiej w następujących kategoriach wiekowych: Under 8, Under 9, Under 10 
oraz w konkurencji Adult Championships przeznaczonej dla tancerzy, który 
rozpoczęli naukę tańca irlandzkiego jako osoby dorosłe.


9. Zawody Wroclaw Feis Premier Championship będą sędziowane przez jednego 
sędziego.


a. Premier Championship U10 - tancerze wystąpią w następujących konkurencjach: 
runda 1 – Reel or Slip Jig, runda 2 – Heavy Jig or Hornpipe, runda 3 – Traditional Set.
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b. Jeśli w tej grupie wystąpią tancerze z kategorii wiekowej U6, zatańczą oni dwie 
rundy po 32 takty; runda 1 - Reel, runda 2 - light jig. Najlepszy tancerz w obu 
rundach zostanie wyróżniony.


c. Wszystkie Premier Championships będą oceniane jako dwa tańce solo i 
generalnie jako Championship. Tancerze będą musieli zatańczyć 48 taktów muzyki 
dla Reel & Heavy Jig, oraz 40 dla Slip Jig & Hornpipe oraz Modern Set. Jeśli jest 
więcej niż 10 tancerzy w konkursie, może nastąpić wycofanie rundy Modern Set.


10. Jeżeli w jakiejkolwiek konkurencji wystąpi 5 lub mniej tancerzy, nie zostaną 
przyznane awanse do wyższego poziomu zaawansowania.


OFICJALNE ZASADY CLRG


111. Rejestracja jest jednoznaczna z deklaracją, że trenerzy i tancerze rozumieją i 
akceptują regulamin oraz zobowiązują się go przestrzegać.


12. Wszelkie odwołania muszą być złożone na piśmie w przeciągu godziny od 
ogłoszenia wyniku wraz z opłatą w wysokości 40 Euro. Opłata zostanie zwrócona 
jeśli odwołanie zostanie uznane za zasadne.


13. Decyzje Sędziego są ostateczne.


14. Jedynie główni organizatorzy Feis mają prawo do kontaktu z sędziami podczas 
zawodów.


15. Wiek tancerza będzie rejestrowany w dniu 1 stycznia 2023 (ile lat tancerz 
ukończy w 2023 roku, w takiej kategorii wiekowej występuje przez cały rok; np. jeśli 
tancerz urodził się 23 maja 2013 roku, to przez cały 2023 występuje w kategorii 
wiekowej U10.) Wymagane jest, aby tancerze mieli przy sobie dokument 
potwierdzający ich wiek, na wypadek zaistnienia potrzeby weryfikacji.


16. Zawodnicy mają obowiązek być ubrani w kostium taneczny na 30 minut przed 
planowaną godziną występu. Zawodnicy muszą być w pełnym stroju i butach 
tanecznych podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.


17. Zasady ustalone przez An Coimisiún dotyczące stroju, będą ściśle 
przestrzegane. Ze względu na obowiązującą skromność oraz bezpieczeństwo, 
tancerze mają zakaz chodzenia po miejscu gdzie odbywa się Feis skąpo ubrani.


18. Niezależnie od wieku, tancerze w kategoriach Początkujący (Beginner) i 
Średniozaawansowany (Primary) mogą być jedynie ubrani w strój taneczny swojej 
szkoły tańca lub inny stosowny ubiór (spódniczka i bluzka, prosta sukienka dla 
dziewczynek i pań; spodnie i podkoszulek / koszula dla chłopców i mężczyzn).

Zasady
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Makijaż nie jest dozwolony wśród tancerzy w wieku 12 lat i mniej w dwóch 
pierwszych kategoriach na całym świecie.


19. Zasady dotyczące stroju ustalone przez An Coimisiún, zgodnie z poprawkami, 
dotyczą również Europy Kontynentalnej i Azji; można je znaleźć w sekcji ‘Rules’ na 
stronie www.clrg.ie. Tancerki biorące udział w zawodach oznaczonych jako ‘adult 
competition’ i/ lub ‘adult grade competition’ (zarówno solowe jak i grupowe) muszą 
być ubrane w rajstopy o minimalnej grubości 70 den.


20. Tańce grupowe (4hands i wyższe) muszą być wykonywane zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w książce An Comisiún - “Ar Rinci Ceili” zawierającej opisy 
30 tradycyjnych tańców grupowych Ceili.


21. Przystępując do zawodów, tancerze (oraz ich prawni przedstawiciele w 
przypadku nieletnich) zgadzają się na publikowanie ich imion i nazwisk przy 
podawaniu wyników, a także w publicznych internetowych archiwach lub innych 
systemach rejestracji wyników feis.


22. Zezwala się na fotografowanie oraz nagrywanie filmów video przez osoby z 
widowni podczas występów w kategoriach Początkujący (Beginner) i 
Średniozaawansowany (Primary), pod warunkiem, że światło flesza i temu podobne, 
nie będą przeszkadzać tancerzom i zakłócać występów.


Podczas konkurencji w kategoriach Zaawansowany (Intermediate) oraz 
konkurencjach mistrzowskich Premier (Premier Chamiponships), TYLKO oficjalny 
fotograf feis ma pozwolenie na wykonywanie zdjęć. Tancerze nie wyrażający zgody 
na fotografowanie i filmowanie, powinni zgłosić ten fakt do Organizatorów Feis 
przed rozpoczęciem zawodów.


23. An Coimisiún ustaliła, że od 1 stycznia każdego roku zabrania się stania bądź 
poruszania się na czubkach butów do stepu (block en pointe) we wszystkich 
grupach wiekowych do 12 roku życia włącznie na całym świecie. Grupa wiekowa 
U12 może używać toe walk (chodzenie na czubkach) od 1 września.


24. W oparciu o normy ustalone w Zasadach An Coimisiún, Organizatorzy mają 
prawo usunąć lub połączyć konkurencje z niewystarczającą liczbą zgłoszeń.


25. Podczas całych zawodów, a w szczególności podczas trwania konkurencji, na 
sali obowiązuje porządek i cisza. Telefony komórkowe muszą być wyciszone, a 
wszelkie połączenia powinny być odbierane poza salą, w której odbywają się 
zawody.


26. Organizatorzy Feis nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia,

Zasady

http://www.clrg.ie


Wrocław Feis 2023 | 17

Zasady
utratę lub zagubienie rzeczy osobistych podczas przebywania na terenie miejsca 
zawodów.


27. Organizatorzy Wrocław Feis nie będą dokonywać zwrotów pieniędzy.


DODATKOWE ZASADY WROCŁAW FEIS


28. Kategorycznie zabrania się palenia (dotyczy także e-papierosów) na terenie 
budynku, a także zaraz przy wejściu do budynku oraz przy oknach służących do 
wietrzenia pomieszczeń.


29. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów lub usterek w miejscu 
występów, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o nich Organizatora.


30. Zgodnie z zasadami RODO, wszelkie dane osobowe dotyczące tancerzy oraz 
ich opiekunów udostępnione Organizatorom Wrocław Feis, będą wykorzystane 
jedynie w celu komunikacji związanej z uczestnictwem w tegorocznych zawodach.


Organizatorzy Wrocław Feis ani Szkoła Tańca Irlandzkiego Irish Spin nie będą 
udostępniać danych osobowych innym osobom, instytucjom, organizacjom czy 
partnerom.


31. W przypadku zagrożenia, które będzie wymagało ewakuacji, należy kierować się 
do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Obsługa w odblaskowych kamizelkach 
będzie kierować ewakuacją, aby przebiegła sprawnie i bezpiecznie.


32. Ze względów bezpieczeństwa zezwala się na udział ograniczonej liczby widzów 
podczas zawodów. Pierwszeństwo w wejściu na widownię przysługuje tancerzom i 
ich opiekunom. Prosimy o dostosowanie się do instrukcji udzielanych przez obsługę 
przy wejściu i uszanowanie ich decyzji.


33. Konkurencja “My First Feis” przeznaczona jest dla najmłodszych tancerzy, nie 
starszych niż 10 lat, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w zawodach tańca 
irlandzkiego. Podczas tej konkurencji, tancerze będą mogli zatańczyć simple threes 
(jumpy/trójki), promenade steps (skipy) lub simple sevens (siódemki/side stepy) do 
16 taktów reel’a.


Ta konkurencja jest bezpłatna. Aby się na nią zapisać, należy zgłosić się przy scenie 
po tańcach miękkich w kategorii U13 Beginner. Wszyscy uczestnicy “My First Feis” 
otrzymają medale i słodki upominek.
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PARTER

DROGA EWAKUACYJNA

WYJŚCIE EWAKUACYJNE
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PIĘTRO

DROGA EWAKUACYJNA

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

MAKEUP CORNER* - POJAWI SIĘ 
WYŁĄCZNIE WTEDY, KIEDY 
MAKEUP ARTIST BĘDZIE MIAŁA 
WYSTARCZAJĄCO DUŻO 
REZERWACJI I POJAWI SIĘ NA 
FEISU
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PODDASZE

DROGA EWAKUACYJNA

WYJŚCIE EWAKUACYJNE
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