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REGULAMIN TURNIEJU FTS 

1. Nazwa Turnieju -  Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 
  
2. Organizator turnieju    „Akademia Tańca“ Nowy Targ 
                                               Małopolski Związek Tańca 
  
3. Termin 19.12.2020r. (sobota) 
  
4. Miejsce  Hala sportowa ul. Środkowa 184A, 34-405 Białka Tatrzańska  

5. Wymiary parkietu  22 x 14 m  
  
6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.  
Dorota Muszyńska-Bara 602573812, dorotka_bara@wp.pl 
  
7. W programie Mistrzostw Województwa prawo startu mają tancerze w kategoriach 
wiekowych  
- w kategorii Dzieci Najmłodsze do 7 lat ( STLA - komb) 
- w kategorii Dzieci Młodsze 8-9 lat ( ST, LA ) 
- w kategorii Dzieci Starsze 10-11 lat ( ST, LA ) 
-w kategorii Junior I 12-13 lat ( ST, LA ) 
-w kategorii Junior II 14-15 lat ( ST, LA ) 
-w kategorii Młodzież I 16-18 lat ( ST, LA ) 
- w kategorii Młodzież II 16-20 lat ( ST, LA ) 
- w kategorii Dorośli ( ST, LA ) 
- w kategorii Senior I ( ST, LA ) 
- w kategorii Senior II ( ST, LA ) 
- w kategorii Senior III (ST, LA) 
- w kategorii Senior IV (ST, LA) 
Kategorie towarzyszące: 
- 8-9 F,  
- 10-11 F,  
 - 12-15 F   
8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 
A. Robert Wota /Kraków/   - Sędzia Główny niepunktujący 
B. Kapral Katarzyna  /Katowice/ 
C. Golczak Iwona /Kraków/ 
D. Marzec Jarosław /Warszawa/ 
E. Hulboj Krzysztof /Warszawa/ 
F.  Tekiela Paweł /Warszawa/ 
G. Szewczyk  Piotr /Wałbrzych/ 
H. Kowalska Joanna /Głogoczów/ 

Komisja Skrutacyjna 
1. Jacek Guzowski /Kraków/ 
2. Piotr Seliger /Łódź/ 
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Oprawa muzyczna –  Gwiaździński Grzegorz /Skierniewice/  
Opieka medyczna – Zapewniona.            
  
9. Termin zgłoszenia par 
  14.12.2020r.godz.23:59 

10. Warunki uczestnictwa w turnieju 
 W turnieju może wziąć udział para, która: 
a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym, 
b) posiada licencję zawodnika FTS, 
c) jest zrzeszona w klubie sportowym  
    lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS 
d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia. 
e) dokona zgłoszenia poprzez Bazę FTS do dnia 14.12.2020r. 
f) dokona opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie. 
g) przedstawi 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. 
h) zastosuje się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania 
epidemii COVID-19“ 

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 Gwiaździński Grzegorz 
Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla personelu turnieju 
przeprowadzi  Gwiaździński Grzegorz 

11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty. 
- opłatę startową online należy dokonać do dnia  17.12.2020r. – płatność musi być 
dokonana za całą parę (nie za osobę) 
PO UPŁYWIE TERMINU NASTĄPI WERYFIKACJA LIST STARTOWYCH !!! 

opłata startowa   
30 zł.  -styl/osoba 

40 zł. –komb./osoba 
15 zł. – klasa F/ osoba 

Opłaty startowe –online  

12.Informacje organizacyjne 
Turniej ten rozgrywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami rywalizacji tanecznej w Sporcie 
Tanecznym FTS, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, turniej zostanie rozegrany bez udziału 
publiczności. 

Zakup biletów –online http://www.podhaletanczy.pl/index.php/cennik 

Nr konta: AKADEMIA TAŃCA NOWY TARG: 82 1750 0012 0000 0000 3491 8724 

Wejście na podstawie potwierdzenia opłaty. 

http://www.podhaletanczy.pl/index.php/cennik
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Biletem wstępu dla zawodników są wydrukowane numery startowe, które drukujemy po 
wypełnieniu ankiety zdrowotnej–dobę przed startem. 

13. Wstępny program turnieju 
 
Sobota, 19.12.2020r. 
I blok 
rejestracja bloku dla kat. Do 7  open StLa(komb) MW; 8-9  open St,La MW,10-11 open St, 
La MW -  godz.11:00 – 11:30  
rozpoczęcie I bloku Mistrzostw – 12:00 

IIblok 
rejestracja bloku dla kat.  8-9 F, 10-11 F, 12-15 F  -  godz.13:00 – 13:30  
rozpoczęcie II bloku  – 14:00 

III blok 
rejestracja bloku dla kat. 12-13 open St,La MW; 14-15 open St,La MW;   16-20 open St,La 
MW-  godz.14:30 – 15:00  
rozpoczęcie III bloku Mistrzostw – 15:30 

IV blok 
rejestracja bloku dla kat. 16-18  open St,La MW  , dorośli open St,La MW; senior I  open 
St,La MW, seniior II  open St,La MW, seniior III  open St,La MW, seniior IV  open St,La MW-  
godz.17:30 – 18:00  
rozpoczęcie IV bloku Mistrzostw – 18:30 

 
Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.  
Prosimy sprawdzić program turnieju po dniu 16.12.2020r. 
  
14. 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. 
https://www.fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html  

15. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju 
w porozumieniu z Sędzią Głównym. 
Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione w szatni. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga kierownik turnieju z sędzią 
Głównym. W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są 
powiadomić o tym fakcie organizatora. 

15. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji 
zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19. 
https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/
Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemi
i%20COVID-19.pdf  

ZAKUP BILETÓW 
Postępowanie Reklamacyjne 
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą 

elektroniczną na adres: boleslawbara@wp.pl,  

https://www.fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html
https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%2520do%2520organziacji%2520zawod%25C3%25B3w%2520FTS%2520w%2520czasie%2520trwania%2520epidemii%2520COVID-19.pdf
https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%2520do%2520organziacji%2520zawod%25C3%25B3w%2520FTS%2520w%2520czasie%2520trwania%2520epidemii%2520COVID-19.pdf
https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%2520do%2520organziacji%2520zawod%25C3%25B3w%2520FTS%2520w%2520czasie%2520trwania%2520epidemii%2520COVID-19.pdf
mailto:boleslawbara@wp.pl
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boleslaw_bara@mok.nowytarg.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. „Akademia Tańca“ Nowy Targ jako ORGANIZATOR 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. 

Pieczątka Organizatora                             Podpisy 
…………………………………………… 
Prezes / Skarbnik / Kierownik  

       
      
   
……………………………………………………………………… 
Miejscowość, data zgłoszenia  

Decyzja Zarządu Wojewódzkiego Związku Sportu Taneczengo (członka zwyczajnego FTS) 
lub osoby upoważnienej przez ZWST jako koordynatora kalendarza turniejów na terenie 
województwa.  

Decyzja Zarządu FTS dot. MP, GPP Ekstraklasa Taneczna FTS , WDSF oraz innych turniejów. 


	REGULAMIN TURNIEJU FTS

