
Sekcja taneczna w 
Szkole Podstawowej 
w Michałowicach 
działa od 22 lat.

Klub wielosekcyjny, 
szkolimy w trzech 
dyscyplinach:

taniec,

karate,

łucznictwo.



Zadanie nr 1.
Sportowe Michałowice –
taniec.



Letni obóz sportowy
Sarbinowo 2022.

Obóz szkoleniowy odbył się w terminie 22.07 – 03.08.2022 w nadmorskiej 
miejscowości Sarbinowo. 
Głównym celem obozu była poprawa techniki i przygotowanie się do nowego 
sezonu.
Na obozie szkoliły się 23 nasze tancerki.
Program podstawowy to 3 jednostki treningowe dziennie + zajęcia fakultatywne 
(moda, łucznictwo i zajęcia na własnym krytym basenie).
Treningi odbywały się w naszej bazie sportowej.
Nasze dziewczyny miały do dyspozycji dwie hale taneczne, oraz wspaniałą kadrę
sportową.













Zajęcia z mody.

Zajęcia z łucznictwa.



Szkolenie sportowe i 
udział w turniejach.
Aktualnie w Szkole Podstawowej w Michałowicach trenuje 5 grup:
Sqładzik maluszki (treningi wtorki i czwartki),
Warsztaty jazzowe (treningi w środy),
Sqładzik mini (treningi wtorki i czwartki).
Sqładzik (treningi wtorki i czwartki),
Sqład (treningi wtorki i czwartki)
Łącznie objętych szkoleniem jest 60 dziewcząt.



Występy naszych grup na uroczystym otwarciu hali sportowej.

Zajęcia dodatkowe z akrobatyki. 



Grypy taneczne Sqładzik i Sqład
godnie reprezentowały naszą 

Gminę Michałowice na turniejach 
tanecznych.

Wyjazd na turnieje możliwy był dzięki dotacji z której pokryto koszty wynajmu autokarów.



Ogólnopolski Turniej Taneczny
„Taneczne Pejzaże” 

Ostrów Mazowiecka 
19-11-2022 



Grupa taneczna 
Sqładzik 1 – miejsce.

Grupa taneczna Sqład 3 – miejsce.



Turniej taneczny o 
Grand Prix Burmistrza Zwolenia

24 -11-2022



Grupa taneczna 
Sqładzik 1 – miejsce.

Grupa taneczna Sqład 2 – miejsca.
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