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REGULAMIN TURNIEJU FTS 

 
 
1. Nazwa Turnieju   

 
POMOSTY – Mistrzostwa i Puchar Województwa Warmińsko – Mazurskiego Związku Sportu 
Tanecznego 

  
2. Organizator turnieju  
 

Federacja Tańca Sportowego 
Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu  
Stowarzyszenie „Jantar“ – współorganizator 

  
3. Termin   
 

12-13.12.2020 
  
4. Miejsce: 

 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
Ul. Gen. Kościuszki 77a, 82-300 Elbląg   
UWAGA: - Parking – przy Cmentarzu ul. Agrikola  

 
5. Wymiary parkietu:  
  

26 m/ 16 m 
 
6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.  

 
Antoni Czyżyk – tel. 601-624-086 

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 Antoni Czyżyk.  

  
7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe  

 
Puchar Warmińsko - Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego 
 
10-11 E komb. 6T 
12-13 E komb. 8T 
12-13 D ST 
12-13 D LA 
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12-13 C ST 
12-13 C LA 
14-15 E komb. 8T 
14-15 D ST 
14-15 D LA 
14-15 C ST 
14-15 C LA 
Pow. 15 E ST 
Pow. 15 E LA 
Pow. 15 D ST 
Pow. 15 D LA 
Pow. 15 C ST 
Pow. 15 C LA 
Pow. 15 B ST 
Pow. 15 B LA 
Pow. 15 A ST 

 
Mistrzostwa Warmińsko - Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego 
 
Dzieci Starsze ST 
Dzieci Starsze LA 
Juniorzy Młodsi ST 
Juniorzy Młodsi LA 
Juniorzy Starsi ST 
Juniorzy Starsi LA 
Młodzież ST 
Młodzież LA 
Dorośli ST 
Senior Open ST 
Senior Open LA 

 
POMOSTY – turniej punktowy 
 
12-13 B ST 
12-13 B LA 
14-15 B ST 
14-15 B LA 
Pow. 15 B ST 
Pow. 15 B LA 
Pow. 15 A ST 
Pow. 15 A LA 

 
8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 
  

Komisja Sędziowska 
Jarosław Przekop - Sędzia Główny / niepunktujący 

 A. Rusłan Butko  
B. Piotr Czyżyk 
C. Tomasz Dorosz 
D. Katarzyna Grzęska 
E. Michał Kowalski 
F. Krzysztof Krzemianowski 
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G. Jacek Maciejczuk 
H. Arkadiusz Pavlović 
 

 Komisja Skrutacyjna 
 1. Jarosław Grunt 

2. Andrzej Bondar 
 

9. Termin zgłoszenia par 
 
 7.12.2020. 
   
10. Warunki uczestnictwa w turnieju 
   
W turnieju mogą wziąć pary, które: 
a) dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie, 
b) dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie, 
c)  oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas trwania epidemii, 
d) posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS,  
e) są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji 

krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS,  
f) przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku wysłanym  

z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.  
g) podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała,  

i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia!  
 
11. Opłaty startowe 
   
 Opłata startowa  
 35 zł za styl od osoby 
 40 zł za kombinację od osoby 
 

Opłaty startowe należy uiścić poprzez płatność on-line do dn. 07.12.2020 godz. 23.59.  
Brak opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zawodnika z list startowych. 

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

Organizator zapewni opiekę medyczną. Na hali nie będzie działał bufet ani żaden punkt 
gastronomiczny. Na hali nie będą dostępne żadne stoiska.  
 

13. Program turnieju 
Prosimy o sprawdzenie na stronie po dniu 9.12.2020 
 
14. Filmowanie i rejestracja:  
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną  
i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów 
Mistrzostw "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".  
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15. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju  
w porozumieniu z Sędzią Głównym. 
 
 
16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie FTS pod linkiem 
https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html 
 
17. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji zawodów 
sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19 
Link: https://fts-
taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawodów%20FTS%20w%20czasie%20t
rwania%20epidemii%20COVID-19.pdf 
 
18. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW 
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną  
na adres: info@swiatowid.elblag.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. info@swiatowid.elblag.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  
 
19. Podmiot przyjmujący płatności 
Opłaty startowe wpłacane są na konto: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. K. 
Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445. Podmiot wpisany do Rejestru 
Kultury pod poz. nr 3 prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
	 
Dodatkowe postanowienia: 
Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione  
w szatni. 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić o tym fakcie 
organizatora najpóźniej 2 dni przed turniejem.  
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REGULAMIN TURNIEJU FTS 
 
 
1. Nazwa Turnieju    

 

POMOSTY - Puchar Regionów Polski Północnej 2020  

 

2. Organizator turnieju  
 
Federacja Tańca Sportowego 
Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu  
Stowarzyszenie „Jantar“ – współorganizator 

 
3. Termin   
  

12-13.12.2020r. 
 
4. Miejsce   
  

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
 Ul. Gen. Kościuszki 77a, 82-300 Elbląg   
UWAGA: - Parking – przy Cmentarzu ul. Agrikola  

 
5. Wymiary parkietu  
  

26 m/ 16 m 
 
6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.  
  

Antoni Czyżyk, tel.  601 624 086 

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 Antoni Czyżyk.  

 
7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe  

 
Puchar Regionów Polski Północnej 
 
8-9 E 
10-11 E komb. 6T 



 

 6 

10-11 D ST 
10-11 D LA 
12-13 E ST 
12-13 E LA 
12-13 D ST 
12-13 D LA 
12-13 C ST 
12-13 C LA 
14-15 E ST 
14-15 E LA 
14-15 D ST 
14-15 D LA 
14-15 C ST 
14-15 C LA 
Pow. 15 E ST 
Pow. 15 E LA 
Pow. 15 D ST 
Pow. 15 D LA 
Pow. 15 C ST 
Pow. 15 C LA 

 
8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 
  

Komisja Sędziowska 
Jarosław Przekop - Sędzia Główny / niepunktujący 

 A. Rusłan Butko  
B. Piotr Czyżyk 
C. Tomasz Dorosz 
D. Katarzyna Grzęska 
E. Michał Kowalski 
F. Krzysztof Krzemianowski 
G. Jacek Maciejczuk 
H. Arkadiusz Pavlović 
 

 Komisja Skrutacyjna 
 1. Jarosław Grunt 

2. Andrzej Bondar 
 
9. Termin zgłoszenia par 
  
 7.12.2020 r.  
 
10. Warunki uczestnictwa w turnieju 
 
 W turnieju mogą wziąć pary, które: 
a) dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie, 
b) dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie, 
c) oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas trwania epidemii, 
d) posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS,  
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e) są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji 
krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS,  

f) przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku wysłanym  
z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.  

g) podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała,  
i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia!  

 
11. Opłaty startowe 
 
 Opłata startowa:  
 40 zł za styl od osoby 
 50 zł za kombinację od osoby 
  

Opłaty startowe należy uiścić poprzez płatność on-line do dn. 07.12.2020 godz. 23.59.  
  Brak opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zawodnika z list startowych 
 
12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment). 
   

Organizator zapewni opiekę medyczną. Na hali nie będzie działał bufet ani żaden punkt 
gastronomiczny. Na hali nie będą dostępne żadne stoiska.  

  
13. Program turnieju 
Prosimy o sprawdzenie na stronie po dniu 9.12.2020 
 
14. Filmowanie i rejestracja:  
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną  
i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów 
Mistrzostw "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".  
 
15. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju  
w porozumieniu z Sędzią Głównym. 
 
16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie FTS pod linkiem 
https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html 
 
17. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji zawodów 
sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19 
Link: https://fts-
taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawodów%20FTS%20w%20czasie%20t
rwania%20epidemii%20COVID-19.pdf 
 
18. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW 
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną  
na adres: info@swiatowid.elblag.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).  
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4. info@swiatowid.elblag.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  
 
19. Podmiot przyjmujący płatności 
Opłaty startowe wpłacane są na konto: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. K. 
Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445. Podmiot wpisany do Rejestru 
Kultury pod poz. nr 3 prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
 
Puchar Regionów jest turniejem klasyfikacyjnym do klasy wyższej we wszystkich kategoriach wiekowych i 
klasach EDC. Para może uzyskać wyższa klasę taneczną bez względu na ilość posiadanych punktów. O 
ilości przekwalifikowanych par decyduje sędzia główny kierując się zasadą o minimalnym 
przeklasyfikowaniu 10% startujących par a maksymalnym 30%. Pozostałe pary otrzymują podwójne 
punkty.  
 
Dodatkowe postanowienia: 
Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w 
szatni. 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić o tym fakcie 
organizatora najpóźniej 2 dni przed turniejem.  
 
 
 
 
 


