
 
 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS
DZIECI I JUNIORÓW MŁODSZYCH W STYLACH

19-20.06.2021 ELBLĄG

1. CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS:

- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS

- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego

2. Organizatorzy:

- FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

- Stowarzyszenie JANTAR

3. Termin i miejsce:

19-20.06.2021 (sobota, niedziela)

Hala: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

Adres: pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

4. Zasady organizacyjne – kategorie i style taneczne:

- Dzieci Mistrzostwa Polski FTS ST (do 11 lat, roczniki od 2010 i młodsi) – 19.06.2021

- Dzieci Mistrzostwa Polski FTS LA (do 11 lat, roczniki od 2010 i młodsi) – 20.06.2021

- Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski FTS LA (12-13 lat, roczniki od 2008 do 2009) – 19.06.2021

- Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski FTS ST (12-13 lat, roczniki od 2008 do 2009) – 20.06.2021

Zgodnie z uchwała Zarządu FTS nr 20/2021 z dn. 10.03.2021 Mistrzostwa Polski FTS w roku 2021
będą dawały możliwość zdobycia wyższej klasy tanecznej zgodnie z zasadą:
Kategoria: Juniorzy Młodsi, Dzieci:
- do 30% najwyższa możliwa do uzyskania w danej kategorii (zgodnie z obowiązującymi
przepisami)
- kolejne 30 % klasa o jedną niższa od najwyższej możliwej do uzyskania w danej kategorii
- kolejne 20 % klasa o dwie niższe od najwyższej możliwej do uzyskania w danej kategorii



5. Informacje organizacyjne :

- Mistrzostwa Polski FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami rywalizacji w

Sporcie Tanecznym Federacji Tańca Sportowego dla kategorii: Dzieci i Juniorów Młodszych

zgodnie z pkt.15.3 Przepisów Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS

- Repertuar obowiązujący na MP FTS Dzieci Starszych i Juniorów Młodszych zgodny z pkt 17.8

Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS

6. Informacje dodatkowe :

- Wymiary parkietu  25m x 15m

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach

- Organizator nie ubezpiecza zawodników startujących w turnieju

7. Warunki uczestnictwa :

Prawo udziału w Mistrzostwach Polski FTS mają pary które:

- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie,

- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie:

(2021-06-11, godz.23:59)

- podpiszą oświadczenie, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas

trwania epidemii,

- posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na 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 wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku

wysłanym 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.

-> https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf

8. Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS i opłaty:

Należy dokonać zgłoszenia udziału w MP FTS drogą on-line poprzez stronę w bazie FTS do dnia
11.06.2021 do godz.23:59

Opłatę startową online należy dokonać do dnia 11.06.2021 do godz. 23:59 - płatność musi być
dokonana za całą parę (nie za osobę)

*Opłata startowa wniesiona do dnia 11.06.2021 do godz. 23:59 w systemie płatności online
wynosi 80zł od osoby (160zł od pary)

*Opłata wniesiona po dniu 11.06.2021 wynosi 160zł od osoby (dwukrotność opłaty terminowej).

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 14.06.2021 o godz. 23:59. 
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start
pary w MP FTS.

*Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w
związku z sytuacją zdrowotną (np. skierowanie na kwarantannę itp.) oraz wg p.17

https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf


9. Komisja sędziowska :

W dniu turnieju działa :

- 9 osobowa komisja sędziowska

- 2 osobowa komisja skrutacyjna

- 1 sędzia repertuarowy

10. Kierownictwo turnieju, koordynator ds. zdrowotnych:

- Kierownik turnieju: Magdalena Czarnocka - Kaptur tel. 607 162 848

- Kierownik artystyczny: Antoni Czyżyk

- Koordynator sanitarny: Antoni Czyżyk tel. 601 624 086

11. Nagrody :

- Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki od

organizatora

- pary finałowe dyplomy i upominki od organizatora

- pozostałe pary dyplomy uczestnictwa

12. Program Mistrzostw:

Dostępny na stronie rejestracji w bazie FTS i w zakładce wyniki LIVE.

Program MP FTS może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.

Ostateczny program zostanie podany po zamknięciu list startowych w dniu:

16.06.2021 na stronie www MP FTS.

13. Bilety wstępu dla widzów:

− trybuny: 50 zł

− stoliki: 100 zł - miejsce przy stoliku

14. Filmowanie i rejestracja:

Informujemy zawodników biorących udział w MP FTS, że będzie prowadzona rejestracja

fotograficzna, video, TV oraz materiały będą publikowane i emitowane w mediach zgodnie z

“prawem prasowym i o mediach elektronicznych”.

15. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/1.%20KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20-%20regulamin%2

0turnieju.pdf

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20O%20PRZETWARZANIU

%20DANYCH%20OSOBOWYCH_ANKIETA_COVID.pdf

16. Biuro organizacyjne:

Centrum Tańca PROMYK

ul. Browarna 80

82-300 Elbląg

tel. 609 977 220

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/1.%20KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20-%20regulamin%20turnieju.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/1.%20KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20-%20regulamin%20turnieju.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20O%20PRZETWARZANIU%20DANYCH%20OSOBOWYCH_ANKIETA_COVID.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20O%20PRZETWARZANIU%20DANYCH%20OSOBOWYCH_ANKIETA_COVID.pdf
mailto:promyk@swiatowid.elblag.pl


17. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP OPŁAT STARTOWYCH I BILETÓW

1. Reklamacje dotyczące zakupionych opłat startowych 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. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ 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.

mailto:info@swiatowid.elblag.pl

