
 
 
 
 
 

 

 

Gliwice, 27 czerwca 2022 r. 

WAKACYJNE FORUM TAŃCA 

TAŃCZYMY W WAKACYJNE NIEDZIELE 

Darmowe lekcje latino od podstaw – to wakacyjna propozycja gliwickiej Szkoły Tańca MOHITO, 

która zorganizowała na terenie Centrum Handlowego FORUM naukę tańców latynoskich. W 

cztery wakacyjne niedziele: 10 i 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia instruktorzy zabiorą Was w podróż 

do świata salsy, kizomby, bachaty i tanga. 

 

To będą najbardziej gorące, weekendowe dni tego lata w CH FORUM. To właśnie w cztery waka-

cyjne niedziele będziecie mogli postawić pierwsze kroki w tańcu latino. Nauczycielami będą in-

struktorzy z gliwickiej Szkoły Tańca MOHITO.  

 - Wakacje to wspaniały czas, by rozpocząć taneczną przygodę. Te tańce są dynamiczne i zmy-
słowe. Towarzyszy im mocna muzyka. To idealna propozycja dla osób, które mają dość stagnacji i 
chcą zająć się czymś naprawdę fascynującym – mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. ad-
ministracji i Marketingu w CH FORUM. 
 
Cztery wakacyjne niedziele to moment, by spróbować swoich sił aż w kilku stylach tańca latyno-

skiego takich jak: salsa, konpa, brazylijski zouk, kizomba, bachata i argentyńskie tango. 

- Uczestnicy Wakacyjnego FORUM Tańca otrzymają również darmowe, miesięczne karnety do 

wykorzystania w naszej szkole. Wiem z doświadczenia, że udział w takich lekcjach zwykle kończy 

się wielką przyjaźnią, a czasem nawet miłością do tańca latino. Sam tego doświadczyłem. Od 

kiedy zacząłem tańczyć moje życie nabrało zupełnie nowych barw - mówi Jerzy Ronkiewicz, szef 

Szkoły Tańca MOHITO w Gliwicach. 

Na tych, którzy w te wakacje (10 i 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia) chcą poczuć i zrozumieć pasję bi-

jąca z tańców latino instruktorzy czekają od 17.00 do 19.00.  

Nie trzeba się rejestrować. Udział jest całkowicie darmowy.  

Czekamy na Was na scenie głównej CH FORUM (poziom 0). 

Wakacyjne FORUM Tańca na lekcje latino od podstaw zaprasza dorosłych. 

To lato będzie gorące i to nie tylko z powodu zapowiadanych upałów. Zapraszamy do FORUM 

tanecznym krokiem! 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 mkw., położone w ścisłym centrum  
Gliwic. W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe 
ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki mo-
dowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in.: C&A, Deichmann, Douglas, Half Price (Grupa CCC), H&M, KappAhl, 
New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: 
RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa CH FORUM to m.in. 13-
ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks w Gliwicach, klub fitness Interfit Club, a także Bajkowy Labirynt – 
Centrum Rozrywki. W strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze i stylistyce, najemcy oferują dania różnych 
kuchni i stylów. Strefa jest przyjazna pupilom i ma wydzielone miejsce dla posiadaczy zwierząt. W centrum pod nazwą 
Biblioforum działa - jedna z nielicznych w Polsce - filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych  
w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 
 


