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URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE 

WYDZIAŁ I'ROMOC.// MIASTA 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pod nazwą : 

XXI Mistrzostwa Polski Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek 

w okresie od 17.05.2019 do 19.05.2019 

Określonego w umowie nr KST.524.1.1O.2019 

zawartej w dniu 24.04.2019 pomiędzy Gminą Kędzierzyn · Koź le 

a Stowarzyszeniem Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich z siedz ibą w 

Opolu. KRS Nr 000112979. 

Opracowanie obejmuje: 

1. Informacj ę o rea lizacji zobowiązań wynikających z objęcia Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzie rzyna-Koźla XXI Mistrzostw Polski Mażoretek, Tamburmajorek 

i Cheerleaderek. 

2. Opis osiągniętych rezultatów " twardych " 

3. Opis osi ągniętych rezultatów" miękki c h " 

4. liczbowe okreś l e nie skali działań zrealizowanych w ramach zadania. 

UWAGA 

WYDZIAŁ PROMOCJI M IASTA UDOSTĘPNIŁ HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ "AZOTY" W 

KĘDZI ERZYNIE - KOŹLU NA REALIZACJĘ IMPREZY GŁÓWNEJ W DN . 17.05-19.05.2019 

POMN I EJSZAJĄC KOSZT WYNAJMU HALI O 70 %. 

Ad. 1. InformaCja o realizacji zobowiązań wynikających z objęcia Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla XXI Mistrzostw Polski Mażoretek, Tamburmajorek i 

Cheerleaderek. 
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- umieszczono podczas trwania zawodów na hali (3 dni) ban er promujący Gminę 

Kędzierzyn - Koźle, 

- umieszczono informację o honorowym patronacie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle na 
materiatach drukowanych: plakat - 250 egzemplarzy, informator - 150 sztuk, zaproszenia-
50 sztuk, identyfikatory -146 sztuk, ulotki - 500 sztuk, oraz na dyplomach - 250 sztuk, 

- umieszczono logo i herb miasta Kędzierzyn - Koźle na najważniejszych materiatach 
(plakaty, informatory, zaproszenia, dyplomy, identyfikatory w uzgodnieniu z Biurem 
Informacj i i Promocji Miasta), 

- w mediach (radio, telewizja, transmisja internetowa na żywo, prasa, wywiady)podawano 
wiadomości dotyczące zaangażowania Miasta Kędzierzyn - Koźle w w/w wydarzenie, 
patronacie i uzyskaniu pomocy finansowej, 

- w dniu 18.05.2019 zorganizowano paradę marszową zespotów mażoretkowych 

(juniorki i seniorki ) ulicą Wojska Polskiego w Kęd z ierzy nie - Koźlu na rzecz mieszkańców, 
- w paradzie uczestn iczy t Pan V-ce Prezydent K-K Wojciech Jagietto. 
- oprawa artystyczna - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Żeglugi Ś ródlądowej w Kędzierzynie-
Koźlu pod batutą Krzysztofa Ligenzy 

Ad. 2 Opis osiągniętych rezultatów" twardych" 

Rezultaty ..twarde": 

- 1906 osób (instruktorów oraz dziewcząt w wieku 8 - 20 lat) zaprezentowało 

umiejętności z zakresu posługiwania się rekwizytem (pałeczka; pompon, buławy i flagi) 
- wykonany został materiał fotograficzny , który będzie wykorzystywany po opracowaniu 
do celów szkoleniowych i promocyjnych. 
- trzydniowa im preza o charakterze masowym ( 698 choreografie) była efektem 

końcowym projektu . Był to ciekawy i barwny spektakl dla widzów prezentujący programy 
przygotowane przez uczestników podczas całorocznej pracy. Stworzono dobry klimat dla 
rozwoju zespołów. 

zespoły nawiązały kontakty, które zaowocowały udziałem w mażoretkowych 
festiwalach 
- sporządzono listy zespołów nominowanych do mistrzostw Europy zgodnie 
z werdyktem jury " zgodnie z limitem (Zagrzeb - Chorwacja, Crikvenica - Chorwacja , 
Mistrzostwa Świata Praga- Czechy) 
Ogłoszono tytuły mistrzowskie( 18 tytułów baton, 18 tytułów pompom - konkurencje 
zespołowe, oraz 36 tytułów w małych formach tanecznych. Przyznano również 1 i 2 i 3 
miejsce dla przedszkolaków i mam mażoretek w konkurencjach zespołowych Baton i 
POM POMi SHOW. 
Wręczono 1900 medali i 95 pucharów za l, II, III miejsce. 

Ad. 3 Opis osiągniętych rezultatów" miękkich" 

Rezultaty "miękkie" : 

- stworzono forum kontaktów artystycznych zespołów 
- 1906 osób (dziewcząt w wieku 8 - 20 lat): zwiększyło wiarę we własne siły , miały okazję 

sprawdzić się w pracy w grupie, spróbowały swoich s ił w samodzielnym działaniu, 
kształtowały umiejętności rozwiązywania problemów, minimalizowały stresy podczas 
publicznych występów, uczyły się odpowiedzialności , kreacji i autoprezentacji . 
- 104 instruktorów miało możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy oraz 
skonfrontowania swojej pracy 
Osiągnięcie w/w rezultatów na trwale będzie oddziaływać na społeczność dzieci i ich 

rodziców w sposób długofalowy. Realizacja zadania przyczyni się do nie stosowania 
używek i złagodzenia skutków nudy oraz braku zagospodarowania czasu wolnego. 
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Społeczności tej umożliwiło się: 
udział w zajęciach treningowych mażoretek 
kształtowanie u członków wysokich wartości moralnych i fizycznych 
gromadzenie doświadczeń poprzez udział w zajęciach treningowych 
nawiązanie przyjażni z członkami innych zespołów 
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez wzbudzanie zainteresowań tańcem 

mażoretkowym 
- zaszczepienie sportowego ducha walki , sportowego trybu życia jako alternatywy dla 
stosowania wszelkich używek 
- uzależnienie od ruchu ,rekreacji, tańca 
- upowszechnianie tańca w rodzinie i innych grupach społecznych poprzez wspólne 
uczestniczenie w wydarzeniach mażoretkowych. 
- przygotowanie fizyczne i psychiczne do występów i życia codziennego 
korektę wad postawy poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń 
wyjazdy na obozy, zawody, warsztaty itp. 
promocja najlepszych tancerzy 
zdobywanie medali , punktów, wyróżnień 
nauka współzawodnictwa rywalizacji dzieci i młodzieży. 

Ad. 4 liczbowe określenie skali działa ń zrealizowanych w ramach zadania. 

W ramach zadania udział wzięło: 

140 zespolów mażorclkowych z 69 miejscowości. 

wykonano łącznic 698 choreogra1ie w tym 45 przemarsz)' bat0l1. pom pom, buła\",a 
164 choreografi i scenicznych baton i pom pam. mix i show 489 małych f 01111 tanecznych 
solo. duo/trio, mini fomlacje, mini mix. 

W zawodach wzięło udział ponad 1906 uczestników (tancerzy. w tym 9 1 instruktorów). 
Zawody oceniało 16 sędziów. 

Jury przyznało: 
18 tytułów mistrzowskich Baton 
J 8 tytułów mistrzowskich Pompom 
9 tytuły mistrzowskie w Show Mażoretek 
9 tytułów mi strzowskich mix 

36 tytułów mistrzowskich małych form tanecznych (solo, duo/trio , mini formacje. inne) 
Nominowano na podstawie wyników sędziowskich do reprezentacji Polski na Mistrzostv..ra 
Europy i Ś\\~ata ponad 80 układów tanecznych. 
Medialne relacje z mistrzostw jak i reklamę udzielały opolskie media :NTO. Radio Doxa 
Radio Opole, Radio ESKA, Telewizja Kablowa K- Koźle, TVP Opołe. Radio Park K
Koźle. 7 Dni K - Koźle. Po raz czwarty zawody transmitowała na żywo TV-internetowa 

UWAGA 

W załączeniu materiały: infonnator, plakat, zaproszenie, dyplom, .. na lepka" na medal. 
identyfikator, program, zdjęcia. 
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