
  

REGULAMIN OTTS
 „ O MEMORIAŁ BARBARY KRZYŻANOWSKIEJ-KSOK“

1. Termin: 06-07.03.2021 ( SOBOTA, NIEDZIELA)

2. Miejsce. 
HALA SPORTOWA    UL. KRAKOWSKA 1( wejście przez szkołę SP 7, boczne wejście),
parking- Biedronka

3. Organizator turnieju :
Zachodniopomorski ZTS
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
KTT Aida Szczecinek
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczeciinku

4. Wymiary parkietu 21x13

5. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy. 
KATARZYNA BALON 604-299-847, kttaidaszczecinek@gmail.com

         Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji
zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii 
COVID-19.  Osoba  odpowiedzialną  za  przestrzeganie  powyższych  wytycznych  oraz
obowiązujących  aktualnie  przepisów  związanych  z  panującą  epidemią  COVID  -19
podczas imprezy jest Koordynator d/s zdrowotnych ROBERT CISZEWSKI
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6.Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe
Turniej wojewódzki 8-9 H -4T,10-11G F-5T , 12-13 F-6T; ( zgodnie z przepisami ZZTS-
https://zztsport.pl/index.php/2020/12/18/regulamin-grand-prix-dzieci-i-
mlodziezy/)!!!

TURNIEJ OGÓLNOPOLSKI
Dzieci Starsze (10-11lat)kl. E,D,
Juniorzy Młodsi (12-13 lat)kl.E,D,C
Juniorzy Starsi ( 14-15) kl.E, D,C,
Dorośli ( 16 lat i starsi) kl.E, D,C,B,A

7. Skład Komisji Sędziowskiej  w tym:
A. GRYCMACHER ANTONI          - Sędzia Główny 
B. BALON KATARZYNA
C. GRZĘSKI ŁUKASZ
D. KORZEB MARIUSZ
E. KUBIAK MIKOŁAJ
F. OLCZAK ŁUKASZ
G. SZYBIAK- LOUKINI AGATA

            H. ZIĘCIAK ADAM
            I. ZIĘTOWSKA MAGDA
                                  
             

Komisja Skrutacyjna
1. PAWEŁ KOZŁOWSKI
2. DOROTA GOŁĘBIOWSKA

8.Termin zgłoszenia par.
Termin zgłoszenia par maksymalnie   do 01.03.2021r. Listy startowe zostaną zamknięte
w momencie zarejestrowania 250 uczestników na jeden dzień. Dla pary, które nie 
zdążyły się zarejestrować, będzie utworzona lista rezerwowa – zapisy przez e-mail 
kttaidaszczecinek@gmail.com
 
9. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział pary, które:
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a) dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora 
terminie

b) dokonaja opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego 
terminie

c) oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów  FTS podczas
trwania epidemii,

d)  posiadaja licencję rywalizacjii krajowej FTS na dany rok i są  aktywne w bazie 
FTS,

       e) są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS , który posiada 
licencje rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS'

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

  g) podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury 
ciała i wypełnia odpowiednią ankietę o stanie zdrowia.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych ososbowych znajduję się na 
str FTS pod linkiem:
https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html

11. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do
organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19
 LINK; https://fts-taniec.pl/aktualnosci/289/wytyczne-do-organizacji-zawodow-sportowych-
federacji-tanca-sportowego-podczas-tr.html

12. Organizator nie ubezpiecza par i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

13.Dokonanie zgłoszenia i udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na filmowanie oraz nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego dla potrzeb 
własnych organizatora, promocji sponsorów i współpracujących mediów.

14. Uwaga!!! zgodnie uchwałą Zarządu FTS nr 64/2020 z dn. 24.11.2020 postanawia 
zakwalifikować po jednym !!! pełnoletnim opiekunie na parę do grona osób 
zajmujących się obsługą wydarzenia. Jednocześnie Zarząd FTS postanawia, że taki 
opiekun jest zwolniony z opłaty za udział w wydarzeniu. Uchwała dotyczy wszystkich 
zawodników w kategorii Dzieci i Juniorów Młodszych oraz par w starszych kategoriach,
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w których jeden z zawodników nie ukończył 13 r.ż. w dniu zawodów. Opiekun taki 
zobowiązany jest zgłosić się przy wejściu na miejsce zawodów wraz z parą, nad 
którą sprawuje opiekę oraz wypełnić ankietę o stanie zdrowia. Imie i nazwisko 
opiekuna z przypisaniem do konkretnej pary należy wysłać do dnia 04.03.2021 na 
adres:  rutkowskakarolina@wp.pl      

                          
Zgłoszenie akredytacji trenerów - termin składania wniosku o akredytację mija 
04.03.2021(tj.czwartek), godz. 23.00.
Koszt akredytacji trenera 40,00, płatne na konto poniżej

14. Opłaty startowe:

Opłata startowa   ( pary wnoszą opłatę za każdy punkt programu oddzielnie):
Klasy H,G,F – 20 zł/osoba

        - klasa E – kombinacja – 80 zł/para
 klasy D-A – style – 70 zł/ para za styl

15. Postępowanie reklamacyjne -ZAKUP OPŁAT STAROWYCH

1.Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą 
elektroniczną na adres: efaktury@sapik.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. efaktury@sapik.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.
 

16.PODMIOT PRZYJMUJĄCY PŁATNOŚCI:
 Opłaty startowe wpłacane są na konto:
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90 1090 1711 0000 0001 3707 2165
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
NIP 673 12  79 161
REGON 330003282
ewentualny kontakt w spr. Płatności  efaktury@sapik.pl
PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI 01.03.2021 r., NASTĄPI WERYFIKACJA LIST 
STARTOWYCH!!! OPŁATA JEST ZA PARĘ W KAT. SPORTOWYCH, A NIE ZA OSOBĘ! 

17.Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
Organizator zapewni opieke medyczną.
Na hali nie będzie działal bufet ani żaden punkt gastronomiczny.
Na hali nie będą dostępne żadne stoiska

17 A. BEZPOŚREDNIO PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW ZAWODNICY OPUSZCZAJĄ HALĘ. 
ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH NA HALI JEST OGRANICZONA I ZGODNA Z INFORMACJAMI I 
ZALECENIAMI OGŁOSZONYMI NA STRONIE gov.pl 

18.Organizator zapewnia parom uczestniczącym w turnieju:

-  medale
-nagrody rzeczowe

*TRANSMISJA Z KAŻDEGO BLOKU BĘDZIE DOSTĘPNA ODPŁATNIE (PPV). OPŁATA 
BĘDZIE POBIERANA NA PLATFORMIE ZA POMOCĄ PayU - (dance- tv.pl) 
ZAINTERESOWANI MOGĄ OBSERWOWAĆ PRZEBIEG TURNIEJU PO WPŁACENIU 
20zł/dzień/jedno urządzenie

19.Program turnieju.

   
 06.03.2021(sobota) kat. 14-15 D,C;  p.15  D,C,B,A

 07.03.2021( niedziela)  kat. Rekreacyjne 8-9H, 10-11G,F, 12-13F,
                                           kat. Sportowe 10-11E,D; 12-13 E,D,C, 14-15 E, pow. 15E
          

PROSIMY O SPRAWDZENIE NA STRONIE 01.03.2021R

5

mailto:efaktury@sapik.pl


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

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