TANGO DEVORADORES
MARATHON WROCŁAW 2017
28-30 APRIL / 28-30 KWIETNIA
--= OFFICIAL MANUAL =-WITAJCIE, WELCOME
WE ARE VERY HAPPY THAT WE WILL MEET YOU SOON ON THE

TANGO DEVORADORES WROCŁAW

7TH EDITION OF DEVORADORES TANGO
MARATHON WROCŁAW !
In this manual you will find useful tips and necessary informations
associated with this event.
In cases that are not covered by this manual and if you need more
help please contact us by e-mail at: info@tangomaraton.pl.
Nice reading! ☺
Tango Devoradores TEAM

JEST NAM BARDZO MIŁO, ŻE JUŻ NIEBAWEM SPOTKAMY SIĘ
PODCZAS

www.facebook.com/TangoDevoradores

SIÓDMEJ EDYCJI DEVORADORES TANGO
MARATON WROCŁAW !

TANGO DEVORADORES TEAM
Aga, Ewa, Irek

W tym przewodniku, który nazwaliśmy maratonowym manualem
znajdziecie pożyteczne wskazówki i najpotrzebniejsze informacje
związane z tą imprezą.
W sprawach, których tutaj nie znaleźliście, a potrzebujecie je
wyjaśnić prosimy o kontakt e-mailowy na adresem:
info@tangomaraton.pl .
Miłej lektury! ☺
Tango Devoradores TEAM

E-Mail: info@tangomaraton.pl
Wrocław, Poland
WWW.TANGOMARATON.PL

Aga - Agnieszka Zielińska
Irek – Ireneusz Krajewski
Ewa – Ewa Jabłońska

+48/ 501 358 248
+48/ 512 733 982

TANGO-DEVORADORES PRE-PARTY
On Thursday 27th April, we invite you to a Devoradores Pre-Party from 21:00-3:00 H
in ToTu. It is going to be a warming-up milonga in full of good vibration arthistic place create
by theatre ToTu in Wroclaw in old industrial loft :)

Address:
ToTu - Wrocław, Hubska 6
Entrance fee (tickets available inside)
Bilety (można je zakupić przy wejściu):
Milonga: 20 PLN / 5 EUR - 21:00-3:00

W czwartek 27 kwietnia, zapraszamy na rozgrzewającą pre-milongę w pełnej pozytywnych
wibracji przestrzeni kreowanej przez teatr ToTu w starym fabrycznym lofcie. Milonga
odbędzie się w godz. 21:00-3:00.

Will play for you / zagra dla Was:
▪ DJ Stanislav Kogan - Ufa/Moscow, Russia
More on.../Więcej na... Facebook:

https://www.facebook.com/events/245163002619425/

Devoradores Marathon Wroclaw Discovery Walk with Ana Szoc
Tango-Spacer po Wrocławiu z Aną Szoc

First time in Wrocław? Curious about the city? Or have you already taken part in one or more Wrocław walks?
This year, I’d like to show you my city from a different perspective and take you to a boat ride on the Odra
river. We’ll go from Ostrów Tumski, the island where the cathedral stands, to the surroundings of the Wrocław
zoo and the Centennial Hall, a World Heritage Site. I’ll be happy to show you an extraordinary piece of Wrocław,
this time located a bit off the beaten tourist track.
Let’s meet up on Friday at 1.45 p.m. at Przystań Kardynalska (bulwar Piotra Włostowica).
Please be prepared to pay for your boat ticket (22 PLN for a single trip,
Organizer: Ana Szoc
25 PLN if you want to return by boat as well).
Start: Friday / Piątek (28.04)
The tour will last up to 1.5 hours (including the 30-minutes one-way
13:45 Przystań Kardynalska,
boat trip)
bulwar Piotra Włostowica
Boat Trips www.statekpasazerski.pl
Boat ticket/bilet prom: 22/25 PLN
Duration/czas: 1.5h
language/język: English
Pierwszy raz we Wrocławiu? Ciekawi Cię to miasto? A może już znasz nasze spacery po Wrocławiu?
W tym roku chciałabym pokazać Ci moje miasto z innej perspektywy i zabrać Cię na przejażdżkę statkiem
po Odrze. Popłyniemy z Ostrowa Tumskiego w okolice wrocławskiego zoo i wpisanej na listę światowego
dziedzictwa kultury Hali Stulecia. Będzie mi miło pokazać Ci niezwykły kawałek Wrocławia, tym razem
trochę oddalony od wydeptanych turystycznych ścieżek.
Spotkajmy się w piątek o 13.45 na Przystani Kardynalskiej (bulwar Piotra Włostowica). Zabierz proszę ze
sobą pieniądze na bilet na statek (22 zł za kurs w jedną stronę, 25 zł, jeśli po spacerze chcesz również
wrócić statkiem).
More details on / więcej szczegółów na Facebook:
www.facebook.com/events/245722075894729/

DEVORADORES MARATHON WROCŁAW AFTER-PARTY

photo: Ewelina Kwiatkowska

photo: wikimapia – user: Krzysztof62

On Sunday 30th April, we invite you to a Devoradores After-Party from 21:30-3:00H in Stara Giełda!
It is going to be a fare-well milonga and the opportunity to let the moments from the marathon last
longer as real tangueros hardly ever sleep... and we can enjoy day off on 1st May ;)
Will play for you / zagra dla Was:
DJ Karolina Tkaczuk – Łódź, Poland
Address: Stara Giełda – Plac Solny 16 - inside the building / wewnątrz budynku: ground floor / parter
Entrance fee / cena wejściówki: 20 PLN / 5 EUR available at the entrance / do nabycia przy wejściu.

W niedzielę zapraszamy na Devoradores After-Party! Będzie to milonga pożegnalna i okazja do tego,
aby wspaniałe chwile maratonu trwały jeszcze dłużej, gdyż prawdziwi tangueros rzadko kiedy
zasypiają... dodatkowo możemy wykorzystać dzień wolny 1 maja ;)
Facebook event:
www.facebook.com/events/1114333765340075/

OPEN-AIR MILONGA CLANDESTINA
We are glad to invite you to open air milonga clandestina on
Tumski Brige (Wroclaw's Lovers Brige) on Saturday. Let’s meet and
dance together under the Wroclaw’s sky. We will be dancing on
stone street. Think about the choice of your shoes for dancing.
Probably your newest tango shoes won't be the best choice.
W ramach poznawania Wrocławia zapraszamy Was na tradycyjną
już związana z maratonem milongę clandestinę na świeżym
powietrzu, w sobotę na Moście Tumskim (wrocławskim moście
zakochanych). Tańczymy na kamiennym bruku. Zastanówcie się
nad wyborem obuwia. Niekoniecznie Wasze najnowsze tangowe
buty będą najlepszym wyborem ;)

Start: Saturday / Sobota (29.04)
Time: 12:00-13:30
Place: Wrocław Most Tumski
Music hosts: Iwona Kaj & Marcin Głowacki

Facebook Event / Wydarzenie na Facebooku:
www.facebook.com/events/1874936765855158/

SCHEDULE
incl. accompanying events
z imprezami towarzyszącymi
~ PRE-MILONGA ~
Venue/Miejsce: ToTu , Hubska 6
Thursday / Czwartek (27.04) – 21:00-3:00
▪ DJ Stanislav Kogan
Friday / Piątek (28.04)

Devoradores DJ Team 2017:
▪ DJ Stanislav Kogan :: Ufa –Russia
▪ DJ Kasia Gabryluk :: Wrocław – Poland
▪ DJ Stefan OK :: Halle – Germany
▪ DJ Iwona Kaj :: Wrocław – Poland
▪ DJ Irek Krajewski :: Warsaw – Poland
▪ DJ Olga Makhno :: Vilnus – Lithuania/Russia
▪ DJ Bento Iybar :: Istanbul –Turkey
▪ DJ Dark-OH :: Belgrade – Serbia
▪ DJ Jonas Maria Joma :: Vienna – Austria
▪ DJ Ala Malisa :: Berlin – Germany/Poland
▪ DJ Karolina Tkaczuk :: Łódź – Poland
MORE... / WIĘCEJ...

www.tangomaraton.pl

~ Wrocław Tour with Ana Szoc ~
▪ 13:45-15:15 Meeting point/Spotkanie:

Przystań Kardynalska, bulwar Piotra Włostowica
~ TANGO DEVORADORES MARATHON ~
Venue / Miejsce: C.K. Agora , Serbska 5A
START!
▪ 20:00-01:00
DJ Kasia Gabryluk
▪ 01:00-06:00
DJ Stefan OK
6:00-12:00 technical break (cleaning, maintenace)

Saturday / Sobota (29.04)
Open-air flash-mob
Venue / Miejsce: Most Tumski
▪ 12:00-13:00
DJ Iwona Kaj &
Marcin Głowacki
Marathon – C.K. Agora
▪ 12:00-15:00
DJ Irek Krajewski
▪ 15:00-20:00
DJ Olga Makhno
▪ 20:00-01:00
DJ Bento Iybar
▪ 01:00-06:00
DJ Dark-OH
6:00-11:00 technical break (cleaning, maintenace)

Sunday / Niedziela (30.04)
Marathon – C.K. Agora
▪ 11:00-16:00
DJ Jonas Maria Joma
▪ 16:00-20:00
DJ Ala Malisa
FINISH!!! HUGS and invitation to the...

~ AFTER-PARTY ~
Venue / Miejsce: Stara Giełda , Plac Solny 16
▪ 21:30-3:00 DJ Karolina Tkaczuk

FOOD ’n’ DRINKS / JEDZENIE i NAPOJE
During this weekend in Agora, you will be served (included in the marathon’s pass):
(to claim your meal you will have to show your pass – a marathon’s bracelet)
▪ 2 x two-course meals served in the evening
▪ morning breakfast after last tanda
▪ brunch
▪ tea, instant coffee and mineral water throughout – self-service
▪ fresh fruits, salty and sweet snacks 24h/24h
▪ sandwiches on Saturday at night
▪ chocolate fountain on Sunday at night

* If you want more, there is a restaurant in the place of the event. There is a bar open 24h/24h,
where soft and alcohol drinks will be served (friendly prices) and a restaurant open until 18:00
W trakcie tego weekendu, w Agorze otrzymacie (zawarte w cenie wejściówki na maraton):
(aby otrzymać posiłek musisz okazać swoją wejściówkę – maratonową bransoletkę)
▪ 2 x dwu-daniowe obiady serwowane wieczorem
▪ poranne śniadanie po ostatniej tandzie
▪ brunch
▪ herbata, kawa i woda mineralna przez cały czas – samoobsługa
▪ owoce, przekąski 24h/24h
▪ bułki w nocy w sobotę
▪ czekoladowa fontanna w nocy w niedzielę

* Dodatkowo w miejscu maratonu znajduje się restauracja czynna do 18:00 oraz bar otwarty 24h/24h,
serwowane są w nim napoje gorące, soft i alkoholowe w przyjaznych cenach.
SERVICE / SERWIS
Friday / Piątek
Saturday / Sobota

22:00-24:00
– main meal / danie główne
from/od 3:00
– sweet buns / słodkie bułeczki
Last tanda breakfast Jam & Nutella Toasts and warm chocolate/
Śniadanie ostatniej tandy Tosty z Nutellą i ciepłe kakao
12:00-14:00
22:00-24:00

– brunch
– main meal / danie główne

2.00 – 4.00
12:00-14:00
16:00

– Chocolate fountain / Czekoladowa fontanna
– brunch
– soup / zupa

Sunday / Niedziela

Coffee, tea snacs & fruits available all the time. Herbata, Kawa , przekąski i owoce dostępne cały czas

TANGO DEVORADORES MARATHON – THE VENUE / LOKALIZACJA:
CENTRUM KULTURY · AGORA
CENTRE OF CULTURE · AGORA

WROCŁAW , ul. Serbska 5A



www.ckagora.pl

W ŚRODKU·INSIDE

– MAIN ENTRANCE
WEJŚCIE GŁÓWNE

PARKING

LADIES CLOAKROOM
SZATNIA DAMSKA
ground floor / parter

Lounge
2nd
building
“Poczekalnia”

Behind Stairs
Za schodami

drugi
budynek

MEN’S CLOAKROOM
SZATNIA MĘSKA
ground floor / parter

RESTAURACJA
RESTAURANT

REGISTRATION
REJESTRACJA

Sala taneczna
Concert hall / dancing

WEJŚCIE
główne
main
ENTRANCE

HOW TO GET TO IMPORTANT MARATHON’S PLACES?
AGORA Wrocław, Serbska 5AAUTOBUSY – TRAMWAJE / BUSES - TRAMS
Z RYNKU (przystanek: Kazimierza Wielkiego):
Autobusy - 142, (przystanek: Serbska), 319, 119
(przystanek: Łużycka)
Tramwaje - 24 (przystanek: Serbska)
Z DWORCA GŁÓWNEGO PKP:
Tramwaj – 15 do KLECZKOWSKA + 14
(przesiadka i do SERBSKA)

From RYNEK (Old Town’s Main Square) – (bus stop: KAZIMIERZA
WIELKIEGO):
BUS - 142, (bus stop: SERBSKA), 319, 119 (bus stop: ŁUŻYCKA)
Tramway - 24 (bus stop: SERBSKA)
From MAIN RAILWAY STATION:
Tramway – 15 to KLECZKOWSKA + 14 (switch tramway and
stop at SERBSKA)

Useful web-page and smartphone app which will guide you through public transport connections:
http://wroclaw.jakdojade.pl/?locale=en
Użyteczna strona i zarazem aplikacja na smart-fony pomagająca w wyszukiwaniu połączeń komunikacji
miejskiej: http://wroclaw.jakdojade.pl/

TAXI – CONTACT / KONTAKT:
For your convenience we have chosen one taxi corporation and have fixed prices for regular transfers
regardless the time of day/night or usual weekend fares:

+48 800 10 96 63 – SUPER TAXI (free phone call, except
roaming fees depending on your service provider)
During order say the word - TANGO - Zamawiając podaj hasło
TRANSFERS & PRICES / KURSY i CENY:
Agora–Airport / Airport–Agora – 50 PLN (ca. 12 EUR)
Airport–Center / Center–Airport – 50 PLN
Agora–Center / Center–Agora – 20 PLN (ca. 5 EUR)
OTHER TRANSFERS / INNE KURSY:
10% DISCOUNT for all taxi transfers ordered by phone (except if a taxi is taken from Agora)
10% ZNIŻKI na wszystkie kursy zamawiane telefonicznie (poza kursami taxi wynajętej spod Agory)
MARATHON
AGORA
Serbska 5A

Saturday / Sobota
Milonga Clandestina
Most Tumski – 12:00-13:30

MARATHON
AGORA
Serbska 5A

Friday / Piątek
Wroclaw-Tour – with/z Ana Szoc
Przystań Kardynalska – 11:00-13:00

Sunday / Niedziela
After-Party milonga
Stara Giełda – 21:30-3:00
Plac Solny 16

Thursday / Czwartek
Pre-milonga
ToTu – 21:00-3:00
Hubska 6

SERVICES DURING THE MARATHON / USŁUGI
W TRAKCIE MARATONU:
MASSAGE / MASAŻ
Marta Szczygłowska - I have been working with the body
since 2011. Following the passion and path of my
appointment, I gained the skills of the Masseuse Technician
and undertook studies in the field of Physiotherapy. I have
completed numerous courses to explore the secrets of the
human body, gaining knowledge of how to restore balance
and health in the body. Thanks to the practice of massage I conduct observations on the effect of touch for lowering
the body tension and consequently relax on the psyche.

JOANNA STEPANIUK

Official Marathon’s Photographers
Oficjalni Fotografowie Maratonu

I invite you to the therapeutic massage sessions during the
7th edition of Devoradores Tango Marathon Wroclaw.
Feet massage / Masaż stóp
Foot & Legs massage / Masaż nóg i stóp
Shoulders, neck & head massage
Masaż barków, szyi, głowy
Back massage / Masaż pleców
Face accupressure
Masaż akupresury twarzy
Revitalizing massage of legs and feet
Masaż regeneracyjny pleców i nóg
Relaxation massage – hole body
Masaż relaksacyjny całego ciała

20min/40pln
30min/60pln
30min/60pln
40min/80pln
30min/60pln
60min/100pln
100min/150pln

Marta Szczygłowska – pracuję z ciałem od 2011 roku.
Podążając za pasją i ścieżką powołania zdobyłam
uprawnienia Technika Masażystki oraz podjęłam studia na
kierunku Fizjoterapii. Ukończyłam liczne kursy pozwalające
zgłębiać tajniki ludzkiego ciała, zdobywać wiedzę jak
przywracać stan równowagi oraz zdrowia w organizmie.
Dzięki praktyce masażu – prowadzę obserwacje dotyczące
wpływu dotyku na obniżenie napięć ciele i co za tym idzie w
psychice.
Zapraszam na sesje masaży leczniczych podczas 7 Edycji
Devoradores Tango Marathon Wrocław

KRZYSZTOF KUREK

GREAT MARATHON SOUVENIR – WSPANIAŁY UPOMINEK MARATONOWY
TANGO DEVORADORES T-SHIRT !!!
Available sizes /dostępne rozmiary:

Men: S, M, L, XL
Women: S, M, L
One-side print – front / Nadruk
jednostronny - przód
Price / Cena:
40 PLN / 10 EUR

A SHORT REMINDER OF MARATHON’S REGULATIONS
KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE O MARATONOWYM REGULAMINIE
Please keep in mind that:
▪ this marathon is a private event and only registered individuals can enter the venue
▪ each participant will receive an arm-band that should be kept on the arm and be shown each
time you want to enter the venue
▪ in the venue there are showers and a cloakroom at your disposal
▪ the organizers of the event are not in any way responsible for any valuable things left without
care
▪ please don’t take with yourself any drinks or food to the dancing room/concert hall or the
chill-out room, as well as into the restrooms
▪ smoking is strictly prohibited inside Agora, you will be able to smoke outside the building in
clearly marked zones
▪ please respect the people living in the neighbourhood of the marathon whereabouts and try to
behave with moderacy and keep a calm voice when chatting outside of the building between
10pm and 7am – REMEMBER: Some people want to sleep, while we are enjoying our tango!
The outside doors remain closed when the
air-conditioning is ON.
When outside, please don’t make too much
noise to respect the neighbours. You may
smoke here, but please don’t throw
cigarettes on the ground.
Drzwi na zewnątrz obiektu muszą pozostać
zamknięte, gdy włączona jest klimatyzacja.
Będąc na zewnątrz proszę o zachowanie
ciszy, żeby uszanować spokój sąsiadów.
Możesz tutaj zapalić, ale proszę nie rzucaj
niedopałków na ziemię.

Zewnętrzna część budynku od strony sali do tańca
Exterior of the building –just
next to the dance floor

Proszę miejcie na względzie to, co poniżej:
▪ maraton jest imprezą zamkniętą i tylko osoby zarejestrowane mogą wejść do miejsca imprezy
▪ każdy z uczestników otrzyma opaskę na rękę, która powinna być noszona zawsze przed
wejściem do miejsca imprezy, jako zaświadczenie uczestnictwa w nim
▪ w miejscu maratonu znajduje się szatnia i prysznice do Waszej dyspozycji
▪ organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki
▪ proszę nie wnosić żadnych napojów ani jedzenia na salę koncertową/taneczną, podobnie
w przypadku pokoju odpoczynkowego (chill-out room) oraz toalet
▪ palenie jest zakazane wewnątrz obiektu Agory, możecie palić papierosy na zewnątrz budynku
w wyznaczonych do tego miejscach
▪ proszę uszanujcie ciszę osób mieszkających w sąsiedztwie maratonu i zachowujcie się
spokojnie i cicho podczas prowadzenia rozmów na zewnątrz budynku w godzinach 22:00-7:00
PAMIĘTAJCIE: niektórzy chcą spać w czasie gdy my, oddajemy się swojej tangowej pasji!

THAT’s ALL – HAVE FUN!
TO TYLE – BAW SIĘ DOBRZE!

▪ Facebook Event page
www.facebook.com/events/1779552395696778/
▪ Facebook FanPage
http://www.facebook.com/TangoDevoradores
▪ Strona WWW page
http://www.tangomaraton.pl

