
GAR Dance CUP 2020

1. Organizator Turnieju:
klub: UKS RM Dance SPORT Kiełczów, RM Dance s.c. i Fundacja Dolnośląska Grupa 
Aktywnej Rehabilitacji Wrocław – Feniks

2. Termin turnieju: 21.11.2019 r. (sobota)
3. Miejsce turnieju:
Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław 

4. Wymiary parkietu/sceny:
15mx20m

5. Informacje organizacyjne:
Kierownik turnieju: Agnieszka Kwaśniak, Tel. 781268612, agnieszka.kwasniak@op.pl
Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodów
sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19. 
Osobą  odpowiedzialną  za  przestrzeganie  powyższych  wytycznych  oraz  obowiązujących
aktualnie  przepisów  związanych  z  panującą  epidemią  COVID-19  podczas  imprezy  jest
Koordynator d/s zdrowotnych – Agnieszka Kwaśniak
Szkolenie  w  zakresie  zachowania  zasad  bezpieczeństwa  w  okresie  Covid  dla  sędziów
i personelu turnieju przeprowadzi Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski.

6. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym:

 Sędzia Główny: Piotr Zamorski  punktujący

A. Brzostowski Dariusz - Łódź [ŁZTS]
B. Jakubowski Andrzej - Wrocław [DZST]
C. Kuliś Szymon - Pruszków [MZTS]
D. Lemańczyk Dominika - Poznań [FTS]
E. Sadecki Andrzej Piotr - Zielona Góra [FTS]
F. Szewczyk Piotr - Wałbrzych [DZST]
G. Zamorski Piotr - Jelenia Góra [DZST]

oraz sędziowie wojewódzcy dla kategorii H,G,F

Komisja Skrutacyjna

 Piotr Seliger- przewodniczący komisji

 Dorota Gołębiowska

mailto:agnieszka.kwasniak@op.pl


7. Uczestnicy turnieju:
Taniec towarzyski FTS wg DZTS
do 7 lat H,
8-11 H,G,F
12-13 G, F
Taniec towarzyski FTS  
10-11 lat E,D
12-13 lat E, D,
14-15 lat E, D,C 
pow. 15 lat E, D,C,B

8.Charakter festiwalu: wojewódzki,ogólnopolski, 
9. Wstępny program (proszę sprawdzić program w czwartek przed turniejem)

GAR Dance CUP 2020

BLOK I BLOK II BLOK III GALA

Do 7 H 10-11 E komb. 6T 12-13 E komb. 8T 12-13 D ST/LA

8-11 H pary i 
solistki

10-11 D ST/LA 14-15 D ST/LA 14-15 E komb. 8T

8-11 G pary i 
solistki

Solistki pow. 11 G pow.15 D ST/LA 14-15 C ST/LA

8-11 F pary i 
solistki

12-13 G, 12-13 F pow.15 C ST/LA pow.15 B ST/LA

Pow. 15  E komb. 
8T

START 09:00 11:30 14:00 18:00

10. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa przez bazę FTS do dnia 16 listopada 2020 roku (poniedziałek)

 W turnieju może wziąć udział para/zawodnik, która) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w 
sporcie tanecznym (z wyłączeniem par, zawodników klasy H,G )

 posiada licencję zawodnika FTS (z wyłączeniem par, zawodników klasy H,G )

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

 dokonają opłaty startowej zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego

terminiepoprzez płatności on-line połączone z bazą FTS w wymaganej wysokości,
 przedstawią  podczas  wejścia  na  halę  wydrukowany  numer  startowy  dostępnym  z  linku

wysyłanego  z  bazy  FTS  na  adres  e-mail  zawodnika  (który  drukujemy  po  wypełnieniu
ankiety  zdrowotnej  na  24-h  przed  startem)  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym
tożsamość.



 zastosują  się  do  „wytycznych  do  organizacji  zawodów sportowych  FTS  podczas  trwania
epidemii COVID-19” i wypełnią odpowiednia ankietę o stanie zdrowia.

OPŁATY: 
30PLN/ osoba– pary kategorii  H,G,F 
30PLN/osoba w kombinacji KLASA E
30PLN osoba za styl, KLASY D-C (za każdy punkt programu) 

Płatności dla zawodników: 
Online w terminie do 17.11.2020 roku godz.23:59

Informujemy, że w przypadku zawodników zgłoszonych na GAR Dance CUP 2020 istnieje możliwość 
wyznaczenia opieki nad zawodnikami (TRENERZY z klubów zawodników)po opłaceniu akredytacji.
Przypominamy, że trenerzy sprawują opiekę tylko nad parami biorącymi udział w zawodach.

Koszt akredytacji wynosi 30zł/osoby 

Akredytacja będzie ważna po weryfikacji i dokonaniu płatności przelewem 

w terminie 17.11.2020 roku godz.23:59

Dane do przelewu:

BNP Paribas 46 1750 0012 0000 0000 2224 5449

Tytuł płatności:

Akredytacja dla: GDC 2020,  Imię i nazwisko trenera, klub 

UWAGA : zamkniecie list startowych nastąpi 17.11.2020 roku godz.23:59

Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku sytuacja 
zdrowotną (skierowanie na kwarantannę, dodatni test COVID -19) 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA
puchary lub medale dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii
obsługa medyczna

UWAGI
o Obowiązkowe ochraniacze na obuwie z obcasem!
o Fakt nieprzejścia do dalszej rywalizacji nie upoważnia do zwrotu opłaty startowej.
o Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w Turnieju.
o Koszty podróży, hotelu, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają uczestnicy turnieju.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na sali 
widowiskowej.
o Dokonanie zgłoszenia i udział w GAR Dance Cup 2020 jest RÓWNOZNACZNY z akceptacją 
regulaminu i wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo NIEODPŁATNEJ zgody na rejestrację 
fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję 
w dowolnych mediach.
o  Zakaz  polewania  parkietu  wodą,  olejkiem,  posypywania  pudrem  itp.  –  w  przypadku
niepodporządkowania się przepisowi uczestnik turnieju będzie obciążony kosztem renowacji parkietu.
o Organizator prosi o niespożywanie picia i jedzenia na hali sportowej. 
o W trakcie Turnieju działać będzie: punkt medyczny, parking (niestrzeżony), bufet – na wynos



Biletem wstępu dla zawodników są wydrukowane numery startowe. Ankietę zdrowotną wypełniamy
i drukujemy dobę przed startem. 

PARY HGF PROSZONE SĄ O PRZYJAZD W STROJACH TANECZNYCH.*

Przepisy dotyczące opieki nad zawodnikami niepełnoletnimi:

Zgodnie z decyzją okręgu Dolnośląskiego na turnieju XVII GAR DANCE CUP 2020 

Każdy klub może wydelegować jednego opiekuna dla zawodników danej kategorii wiekowej, 
który odbierze dziecko OD RODZICÓW I i odprowadzi po zakończonym bloku – dotyczy par 
niepełnoletnich!!!

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników zawodnicy opuszczają halę. Liczba miejsc siedzących na 
hali jest ograniczona i zgodna z informacjami i zaleceniami ogłoszonymi na stronie GOV.PL

Przypomnienie 

Uwaga! start w zawodach 
 Starty w turniejach FTS - nowe obowiązki dla zawodników! W związku z sytuacją związaną z 
COVID-19 Federacja Tańca Sportowego podjęła odpowiednie działania, które będą mają na celu 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla wszystkich zawodników chcących wziąć udział w 
turniejach.

Poniżej skrócona ścieżka od rejestracji do startu:
1. Klub rejestruje zawodników na wybrany turniej
2. Zawodnicy otrzymują wiadomość email z indywidualnymi linkami do płatności, ankiet 
zdrowotnych oraz check-in
3. Zawodnicy dokonują opłaty startowej online w dowolnym momencie przed turniejem 
(uwaga - płatność za daną kategorię jest za całą parę a nie za osobę). Można dokonać wyboru 
kategorii, za które dokonuje się opłaty.
4. Każdy z zawodników (lub rodzic/opiekun dla niepełnoletnich) wypełnia ankietę zdrowotną 
z linku w emailu nie wcześniej niż 24h przed turniejem 
5. Z panelu check-in (po wypełnieniu ankiet zdrowotnych) należy wydrukować numery 
startowe dla pary - należy to zrobić po dokonaniu opłaty, aby informacja została umieszczona 
na wydruku
6. Dwie godziny przed startem w danej kategorii należy dokonać check-in - zgłosić swoją 
obecność i gotowość do startu na turnieju - 15 minut przed startem check-in jest zamykany!
7. W każdym momencie (do zamknięcia check-in) zawodnicy mają możliwość wycofania się 
z wybranych kategorii poprzez panel check-in

Aby można było dokonać check-in:
1. Kategoria musi być opłacona 
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać wypełnione ankiety zdrowotne
3. Check-in musi być otwarty

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w
porozumieniu z Sędzią Głównym.



Ochrona Danych osobowych :

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.

Turniej  zorganizowany  jest  w  reżimie  sanitarnym  zgodnie  z  wytycznymi  do  organizacji
zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID -19

https://fts-taniec.pl/aktualnosci/289/wytyczne-do-organizacji-zawodow-sportowych-federacji-tanca-
sportowego-podczas-tr.html

ZAKUP OPŁAT STARTOWYCH Postępowanie Reklamacyjne 

1.  Reklamacje  dotyczące  zakupionych  opłat  startowych  na  turniej  można  przesyłać  drogą
elektroniczną na adres:

agnieszka.kwasniak@op.pl
2.  Reklamację  można  składać  nie  później  niż  w ciągu 7  (siedmiu)  dni  od  dnia,  kiedy wystąpiła
przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia
oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty
elektronicznej).

4. agnieszka.kwasniak@op.pl dołoży wszelkich starań, 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, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej
lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.Art. 38. prawa konsumenta

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi,  sportowymi  lub kulturalnymi,  jeżeli  w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

Serdecznie zapraszamy - organizatorzy
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