REGULAMIN TURNIEJU FTS
1. Nazwa Turnieju
•

Turniej Młodych Talentów

2. Organizator turnieju
•

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu

•

Stowarzysznie JANTAR – współorganizator

•

Federacaja Tańca Sportowego

3. Patronat
•

Warmińsko – Mazurski Związek Sportu Tanecznego

4. Termin
•

04.07.2021r.

5. Miejsce
•

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu
pl. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg - wejście główne

6. Wymiary parkietu
•

24 m/ 14 m

7. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.
•

Antoni Czyżyk – 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.
8. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe
•

10 – 11 G, F, E, D

•

12 – 13 G, F, E, D, C

•

14 – 15 E, D, C, B

•

pow. 15 E, D, C, B
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9. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej
•

Komisja Sędziowska:
A. Katarzyna Grzęska - Sędzia Główny
B. Mateusz Czyżyk
C. Katarzyna Goszka
D. Jarosław Grunt
E. Paweł Muchewicz
F. Adrian Kowalski
G. Katarzyna Korzeb
H. Agata Szybiak

•

Komisja Skrutacyjna:
1. Piotr Czyżyk
2. Krzysztof Ślizewski

10. Termin zgłoszenia par
•

27.06.2021r. do godz. 23:59

11. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju mogą wziąć pary, które:
•

dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie (27.06.2021 do
godz. 23:59),

•

dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie
(28.06.2021 do godz. 23:59),

•

oświadczają, 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 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

•

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

•

obowiązują nakładki/korki na obcasy!

Uwaga!
Zawodnikom do 13 roku życia przysługuje jeden opiekun na osobę (nowe przepisy). Zawodnicy, trenerzy i
opiekunowie przestrzegają wyznaczonych dla nich stref i przestrzegają reżimu sanitarnego.
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12. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty.
• Opłata startowa – 70 zł za styl / od pary
– 80 zł za kombinację / od pary
– 40 zł rekreacja (F, G)/ od pary
Płatność musi być dokonana za całą parę (nie za osobę). Link do płatności zostanie wygenerowany
automatycznie po zarejestrowaniu pary na adres zawodnika.
• Bilety będzie można zakupić w formie online na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/ oraz na
miejscu w kasie kina Światowid. Liczba biletów będzie ograniczona limitami wynikającymi z
aktualnych wytycznych związanych z pandemią Covid-19.
• Cena biletu – 40 zł od osoby TRYBUNY,
– 60 zł od osoby STOLIK
13. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
•

Organizator zapewni opiekę medyczną.

•

Na hali nie będą dostępne żadne stoiska.

14. Wstępny program turnieju
•

10:30 (I)
10-11 G, 10-11 E, 12-13 G, 12-13 E

•

12:30 (II)
10-11 F, 10-11 D ST/LA , 12-13 F, 12-13 D ST/LA, 14-15 D ST/LA

•

14:30 (III)
12-13 C ST/LA, 14-15 E, pow. 15 E, pow 15 C ST/LA, 14-15 B ST/LA

•

17:00 (IV)
12-13 B ST/LA, 14-15 C ST/LA, pow. 15 D ST/LA, pow. 15 B ST/LA,

Program może ulec zmianie dlatego prosimy o sprawdzenie aktualnego programu turnieju na stronie
po dniu 02.07.2021.
15. 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 Turnieju "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".

16. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w
porozumieniu z Sędzią Głównym.
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17. 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

18. 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%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

19. 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. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 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

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.

Pieczątka Organizatora

Podpisy
……………………………………………
Prezes / Skarbnik / Kierownik

………………………………………………………………………
Miejscowość, data zgłoszenia
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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. MPFTS, GPP Ekstraklasa Taneczna FTS , WDSF oraz innych turniejów.
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