
REGULAMIN 

MISTRZOSTWA POLSKI FTS DZIECI I JUNIORÓW MŁODSZYCH W KOMBINACJI

1. CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS:

- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS

- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego

2. ORGANIZATORZY:

 Federacja Tańca Sportowego

 Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego

 TKS Dance & Dance

 Sanatorium Zdrowie

3. TERMIN I MIEJSCE

28 listopad 2020r.
Hala Sportowa MOSiR
Ul. Lipnowska 11C
Ciechocinek

4. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne : 

*W kategoriach  Dzieci, Juniorzy Młodsi, para ma prawo startu tylko w kategorii wiekowej 
zgodnie z aktualnym wiekiem, decyduje wiek starszego z partnerow.

- Dzieci Mistrzostwa Polski FTS Kombinacja (do 11 lat, rocznik 2009 i młodsi)

- Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski FTS Komb. (12-13 lat, roczniki 2007 i 2008) 

      

5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Mistrzostwa Polski FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, 
turniej zostanie rozegrany bez udziału publicznosci. 

Repertuar obowiązujący na MP Dzieci i Juniorów Młodszych zgodnie z 
punktem 15.3 przepisów rywalizacji w Sporcie Tanecznym.

6. INFORMACJE TECHNICZNE

7. Wymiary parkietu: 14m x 22m

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.



9. Organizator nie ubezpiecza par.

10. WARUNKI UCZESTNICTWA

 Prawo zgłoszenia mają prawo pary, które:

 Posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na da dany rok i są aktywne w 
Bazie FTS.

 Są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS , który 
posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie 
FTS.

 Przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny
dokument potwierdzający tożsamość.

 Dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS  do dnia: 23.11.2020r.

 Dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez 
niego terminie.

 Przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy 
dostępny z linku wysłanego z bazy FTS na adres e-mail zawodnika, który 
drukujemy po wypełnieniu ankiety zdrowotnej na 24 godziny przed startem, 
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 Zastosują się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS 
podczas trwania epidemii covid-19”

Turniej zorganizowany jest w rezimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji 
zawodow sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19, link:
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

- 9 osobowa komisja sędziowska

- 2 osobowa komisja skrutacyjna

12. BIURO ORGANIZACYJNE

 Kierownik Organizacyjny Dariusz Król, Wioleta Król tel. 509 327 991

 Kierownik Artystyczny Katarzyna Grzęska 606963211

13. NAGRODY

 Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf


14. WSTĘPNY PROGRAM : 
https://baza.fts-taniec.pl/reg/LIVE/2020/20201128_Ciechocinek/

15. AKREDYTACJE TRENERÓW I OPŁATY STARTOWE

TKS Dance& Dance
87-100 Toruń, ul. Przy Skarpie 68/1
ON LINE DO DNIA 23.11.2020r. 
PO UPŁYWIE TERMINU NASTĄPI WERYFIKACJA LIST STARTOWYCH!!!
OPŁATY STARTOWE:
MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI I JUNIORÓW MŁODSZYCH  300 ZŁ ZA PARĘ/KOMBINACJA do 
dnia 23.11.2020r.
Kluby zgłoszonych na Mistrzostwa zawodników mogą wypełnić akredytację, która znajduje się 
w poniższym linku:
https://forms.gle/NLPbLVhRXJHN8T3s6

Po wypełnieniu otrzymają Państwo informację o zweryfikowaniu akredytacji. W przypadku 
otrzymanych uwag należy skontaktować się z Biurem FTS. 

Przypominamy, że trenerzy sprawują opiekę tylko nad parami biorącymi udział w zawodach.

Koszt akredytacji wynosi 100zł/osoby/1dzień dostępny tylko dla trenerów/instruktorów 
przypisanych do klubów w bazie FTS. 
Akredytacja będzie ważna po weryfikacji i dokonaniu płatności przelewem.
Dane do przelewu:  
TKS Dance & Dance
87-100 Toruń
Ul. Przy Skarpie 68/1
47 9511 0000 0002 0167 2000 0020

Termin składania wniosku o akredytację - 26.11.2020 (tj. czwartek), godz. 23.00.

16. FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA

              TRANSMISJA ON LINE: RELL PL. PAY PER VIEW 20 zł

17. INFORMACJE DODATKOWE

 Obowiązują nakładki na obcasy dla partnerek

 Zapewniamy opiekę medyczną

 Zapewniamy bufet z daniami ciepłymi

 Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji 
zawodow sportowych Federacji Tanca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-
19. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz 
obowiązujących aktualnie przepisow związanych z panującą epidemią COVID -19 
podczas imprezy jest Wioletta Król

https://forms.gle/NLPbLVhRXJHN8T3s6


 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w 
sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-
taniec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 Postepowanie Reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletow na turniej można przesyłać drogą 
elektroniczną na adres: dance-dance@wp.pl do zarządu TKS Dance&Dance
2. Reklamację można składać nie pozniej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy 
wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie pozniej niż do 14 (czternastu) dni od 
daty zakonczenia Turnieju.
3. Każda reklamacja winna zawierać krotki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej 
wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, 
adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. Zarząd TKS Dance&Dace jako ORGANIZATOR dołoży wszelkich staran, aby 
reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich 
otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator 
zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres 
podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, ktore nie zawierają danych wymienionych 
w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. 



  REGULAMIN

1. Nazwa Turnieju : AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI FTS 2020

2. Organizator turnieju: 
TKS Dance& Dance
Kujawsko - Pomorski Związek Tańca
Federacja Tańca Sportowego
Sanatorium Zdrowie
3. Termin: 28 listopad 2020r.

4. Miejsce: 

Hala Sportowa OSiR

Ul. Lipnowska 11C

Ciechocinek

5. Wymiary parkietu: 14 x 22 m – obowiązuja ochraniacze na obcasy

6. Kierownik turnieju: 
Dariusz Król, Wioleta Król tel. 509 327 991
7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. Wiekowe:
- Akademickie MP FTS Dorośli w stylach tanecznych

8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej: 
9 osobowa komisja sędziowska
2 osobowa komisja skrutacyjna
9. Termin zgłoszenia par: 23 listopad 2020r godz. 23:59
  
10. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:
 jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,

 posiada licencję zawodnika FTS,

 c) jest zrzeszona w klubie sportowym 
             lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS,

 posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia,

 posiada legitymację studencką.

 Przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny z linku       

 wysłanego z bazy FTS na adres e-mail zawodnika, który drukujemy po wypełnieniu           
ankiety zdrowotnej na 24 godziny przed startem, wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość



 Zastosują się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania 
epidemii covid-19”

11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty

Opłaty startowe:

MP opłata do 23.11.2020r – 160zł od pary
MP po terminie – 300 zł od pary
Akredytacja Trenera 100 zł
Informujemy, że w przypadku zawodników zgłoszonych na  Mistrzostwa istnieje możliwość wyznacze-
nia opieki nad zawodnikami (TRENERZY z klubów zawodników), według poniższych wytycznych:
1-2 pary - 1 trener
3-4 pary - 2 trenerów itd.

Kluby zgłoszonych na Mistrzostwa zawodników mogą wypełnić akredytację, która znajduje się w po -
niższym linku:
https://forms.gle/NLPbLVhRXJHN8T3s6

Po wypełnieniu otrzymają Państwo informację o zweryfikowaniu akredytacji. W przypadku otrzymanych 
uwag należy skontaktować się z Biurem FTS. 

Przypominamy, że trenerzy sprawują opiekę tylko nad parami biorącymi udział w zawodach.

Koszt akredytacji wynosi 100zł/osoby/1dzień dostępny tylko dla trenerów/instruktorów przypisa -
nych do klubów w bazie FTS. 

Akredytacja będzie ważna po weryfikacji i dokonaniu płatności przelewem.

Dane do przelewu:  

TKS Dance & Dance
87-100 Toruń
Ul. Przy Skarpie 68/1
47 9511 0000 0002 0167 2000 0020

Termin składania wniosku o akredytację - 26.11.2020 (tj.czwartek), godz. 23.00.

Turniej zorganizowany jest w rezimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji 
zawodow sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19, link: 
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

12 FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA

              TRANSMISJA ON LINE: RELL PL. PAY PER VIEW 20 zł

13. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).

 Organizator turnieju zobowiazuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawo-
doow sportowych Federacji Tanoca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19. Osoba 
odpowiedzialna za przestrzeganie powyzzszych wytycznych oraz obowiazujacych aktualnie 
przepisoow zwiazanych z panujaca epidemia COVID -19 podczas imprezy jest Wioletta Krool

https://forms.gle/NLPbLVhRXJHN8T3s6
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf


 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w 
sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-ta-
niec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 Postepowanie Reklamacyjne 

Reklamacje dotyczace zakupionych biletoow na turniej mozzna przesyłaco droga elektro-
niczna na adres: dance-dance@wp.pl do zarzadu TKS Dance&Dance
2. Reklamację mozzna składaco nie poozoniej nizz w ciagu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wy-
stapiła przyczyna reklamacji, jednakzze nie poozoniej nizz do 14 (czternastu) dni od daty za-
konoczenia Turnieju.
3. Kazzda reklamacja winna zawieraco krootki opis przyczyny złozzenia reklamacji, datę jej 
wystapienia oraz oznaczenie składajacego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres 
pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. Zarzad TKS Dance&Dace jako ORGANIZATOR dołozzy wszelkich starano, aby reklamacje 
były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Or-
ganizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składajacego re-
klamację droga elektroniczna lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegaja rozpatrzeniu reklamacje, ktoore nie zawieraja danych wymienionych w 
ust. 3 powyzzej lub zostały złozzone po terminie, o ktoorym mowa w ust. 2 niniejszego para-
grafu.            

  14. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kie-
rownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym



REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA SPORTOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA CIECHOCINKA

1. CEL TURNIEJU FTS:

- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego

2. ORGANIZATORZY:

 Federacja Tańca Sportowego

 Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego

 TKS Dance & Dance

 Sanatorium Zdrowie

3. TERMIN I MIEJSCE

29 listopad 2020r.
Hala Sportowa OSiR
Ul. Lipnowska 11C
Ciechocinek

4. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne : 

8-11 G, F 

10-11 E,D 

12-13 E, D, C

14-15 D, C, B, OPEN

POW. 15 LAT C, B

MŁODZIEŻ OPEN

DOROŚLI OPEN

5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

OTTS o Puchar Burmistrza Ciechocinka  rozgrywany jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS, zgodnie z aktualnymi 
rozporządzeniami, turniej zostanie rozegrany bez udziału publicznosci. 

6. INFORMACJE TECHNICZNE

7. Wymiary parkietu: 14m x 22m

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

9. Organizator nie ubezpiecza par.



10. WARUNKI UCZESTNICTWA

 Prawo zgłoszenia mają prawo pary, które:

 Posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na da dany rok i są aktywne w 
Bazie FTS.

 Są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS , który 
posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie 
FTS.

 Przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny
dokument potwierdzający tożsamość.

 Dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS  do dnia : 23.11.2020r.

 Dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez 
niego terminie.

 Przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy 
dostępny z linku wysłanego z bazy FTS na adres e-mail zawodnika, który 
drukujemy po wypełnieniu ankiety zdrowotnej na 24 godziny przed startem, 
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 Zastosują się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS 
podczas trwania epidemii covid-19”

Turniej zorganizowany jest w rezimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji 
zawodow sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19, link: 

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

- 7 osobowa komisja sędziowska

- 2 osobowa komisja skrutacyjna

12. BIURO ORGANIZACYJNE

 Kierownik Organizacyjny Dariusz Król, Wioleta Król tel. 509 327 991

 Kierownik Artystyczny Katarzyna Grzęska 606963211

13. NAGRODY

 Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf


14. WSTĘPNY PROGRAM :

https://baza.fts-taniec.pl/reg/LIVE/2020/20201128_Ciechocinek/

15. AKREDYTACJE TRENERÓW I OPŁATY STARTOWE

TKS Dance& Dance
87-100 Toruń, ul. Przy Skarpie 68/1
ON LINE DO DNIA 23.11.2020r. 
PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI NASTĄPI WERYFIKACJA LIST STARTOWYCH!!!
OPŁATY STARTOWE:
100zł od pary za styl, 120zł od pary za kombinację, 70 zł od pary rekreacja, 35 zł rekreacja solo
Akredytacja trenera /opiekuna100 zł płatna na konto: 47 9511 0000 0002 0167 2000 0020 do 
dnia 23.11.2020r.
1-2 pary - 1 trener/opiekun
3-4 pary - 2 trenerów/opiekunów itd.
Na turniej punktowy opiekunowie wyznaczani są przez klub. Opiekunowie mają obowiązek 
wypełnienia ankiety covidowej dla osoby pełnoletniej, klub zobowiązany jest zgłosić drogą 
mailową nazwiska  i imiona opiekunów na adres: dance-dance@wp.pl

16. FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA

              TRANSMISJA ON LINE: RELL PL. PAY PER VIEW 20 zł

17. INFORMACJE DODATKOWE

 Obowiązują nakładki na obcasy dla partnerek

 Zapewniamy opiekę medyczną

 Zapewniamy bufet z daniami ciepłymi

 Organizator turnieju zobowiazuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodow 
sportowych Federacji Tanca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19. Osoba 
odpowiedzialna za przestrzeganie powyzszych wytycznych oraz obowiazujacych aktualnie 
przepisow zwiazanych z panujaca epidemia COVID -19 podczas imprezy jest Wioletta Krol

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie 
tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-taniec.pl/ w 
zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 Postepowanie Reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczace zakupionych biletow na turniej mozna przesyłać droga elektroniczna na 
adres: dance-dance@wp.pl do zarzadu TKS Dance&Dance
2. Reklamację mozna składać nie pozniej niz w ciagu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystapiła 
przyczyna reklamacji, jednakze nie pozniej niz do 14 (czternastu) dni od daty zakonczenia 
Turnieju.
3. Kazda reklamacja winna zawierać krotki opis przyczyny złozenia reklamacji, datę jej wystapienia
oraz oznaczenie składajacego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres 
poczty elektronicznej).



4. Zarzad TKS Dance&Dace jako ORGANIZATOR dołozy wszelkich staran, aby reklamacje były 
rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O 
wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składajacego reklamację droga 
elektroniczna lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegaja rozpatrzeniu reklamacje, ktore nie zawieraja danych wymienionych w ust. 3 
powyzej lub zostały złozone po terminie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 


