
 

PUCHAR POLSKI FTS W STYLACH TANECZNYCH

SŁUPSK 27.11.2021

1. Cel rozgrywania Pucharu Polski FTS:
− wyłonienie reprezentantów Polski na Puchar Świata i Europy w ramach WDSF w

stylach tanecznych ST/LA
− popularyzacja sportu tanecznego

2. Organizatorzy:
− Klub Tańca Sportowego PAKTAN
− Federacja Tańca Sportowego (FTS)
− Pomorskie Związek Tańca Sportowego

3. Podmiot sprzedający
Klub Tańca Sportowego Paktan w Słupsku
76-200 Słupsk, Arciszewskiego 7/2
NIP 8392796215, KRS 0000054196; Regon 771491593

4. Termin i miejsce: 
Data: 27.11.2021r. (sobota)
Słupsk ul. Szczecińska 99  – Hala GRYFIA

5. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne

Dorośli Open Puchar Polski FTS ST/LA
Sposób typowania par w Pucharze Polski FTS:
Zgodnie z pkt. 15.3 Przepisów Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS.
Finał zaleca się przeprowadzenie rywalizacji w AJS 3.0.

6. Informacje dodatkowe:

− Wymiary parkietu: 24x14m
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
− Organizator nie ubezpiecza par.

7. Warunki uczestnictwa*:
Prawo udziału w Pucharze 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,
- 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 wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość,
- podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała
i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia!
-> https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf

8. Termin zgłoszeń i opłaty:

Należy dokonać zgłoszenia udziału w turnieju drogą on-line poprzez stronę w bazie FTS do
dnia 22.11.2021

Opłatę startową online należy dokonać do dnia 22.11.2021 23:59

*Opłata startowa wniesiona do dnia 22.11.2021 w systemie płatności online wynosi 60 zł od
osoby za styl; 120 zł od pary za styl – płatność przez system przelewy24.pl TYLKO ZA CAŁĄ
PARĘ
*Opłata wniesiona po dniu 22.11.2021 wynosi 120 zł od osoby za styl; 240 zł od pary za styl
(dwukrotność opłaty terminowej).

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 22.11.2021 godz.23:59 lub w momencie
zarejestrowania 350 uczestników. Dla par, które nie zdążyły się zarejestrować, będzie
utworzona lista rezerwowa – zapisy na adres e-mail: paktan@taniec.slupsk.pl

Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie spowoduje
wykreślenie z listy startowej.

*Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku z
sytuacją zdrowotną (np. skierowanie na kwarantannę itp.) i wg p.15

9. Komisja sędziowska:
W dniu turnieju działa:
− minimum 10 osobowa komisja sędziowska
− 2 osobowa komisja skrutacyjna 

10. Biuro organizacyjne:

− kierownik organizacyjny PP FTS: Adam Zięciak
tel. 601638700 e-mail: paktan@taniec.slupsk.pl )

11. Nagrody:
− finaliści Pucharu Polski FTS  otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki;
− wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa.

12. Program turnieju*: 
Dostępny na stronie rejestracji w bazie FTS i w zakładce wyniki LIVE.
Program turnieju może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par;
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Ostateczny program zostanie podany po zamknięciu list startowych w dniu:
24.11.2021 na stronie turnieju.

13. Opłaty opiekunów zawodników do godz. 17.30
- trybuny: 40 zł
- stoliki: 50zł - miejsce przy stoliku

14. Bilety wstępu dla widzów na Galę Wieczorną:
− trybuny: 25zł do 40zł
− stoliki: 120zł - miejsce przy stoliku
W przypadku gdy pojawi się możliwość udziału publiczności bilety będzie można
zakupić przez stronę internetową – www.panbilet.pl
Obowiązuje ankieta o stanie zdrowia, link:
-> https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf

15. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/1.%20KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20-%20regulami
n%20turnieju.pdf
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20O%20PRZETWARZAN
IU%20DANYCH%20OSOBOWYCH_ANKIETA_COVID.pdf

16. Turniej organizowany 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
Ankieta o stanie zdrowia, link: https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf

17. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą
elektroniczną na adres: paktan@taniec.slupsk.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. 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.

18. PODMIOT PRZYJMUJĄCY PŁATNOŚCI: przelewy24
ewentualny kontakt w sprawie płatności:   Adam Zięciak 601638700

19. 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

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

1. Nazwa Turnieju   
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Memoriał Elżbiety Zięciak

2. Organizator turnieju 
Klub Tańca Sportowego Paktan w Słupsku
Federacja Tańca Sportowego
Pomorski Związek Tańca Sportowego

3. Termin 
27.11.2021

4. Miejsce 
Hala sportowa GRYFIA w Słupsku, ul. Szczecińska 99

5. Wymiary parkietu
14x24 m

6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy. 
Adam Zięciak ; 601638700 ; paktan@taniec.slupsk.pl 

7. Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodów
sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID

8. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe 
10-11  G,F; 12-13 G,F,E,D; 14-15 F,E,D,C; pow 15 D,C,B,A 

9. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: - skład komisji sędziowskiej Pucharu Polski

Komisja Skrutacyjna
1. Krzysztof Ślizewski – Rumia 
2. Paweł Kozłowski – Szczecin

Prowadzenie:  Katarzyna Grzęska

mailto:paktan@taniec.slupsk.pl


10. Termin zgłoszenia par  22.11.2021 godz.23:59

11. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział pary, które: 

a) dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie 
22.11.2021 do godz. 23.59 
b) dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie 
22.11.2021 do godz. 23.59 
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 licencje 
rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS, 
f) Pary 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 
wypełnia odpowiednią ankietę o stanie zdrowia – jeśli będzie to konieczne zgodnie z 
wytycznymi rządu. 
Obowiązują korki / nakładki na obcasy

12. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty.
KOMBINACJA / klasa G,F,E: 40 zł /os = 80 zł para /płatność za całą parę/
STYL : 40 zł /os = 80 zł para /płatność za całą parę/

BILET DLA PUBLICZNOŚCI  do godz. 17.30: 40 zł /os  - zakup on-line
MIEJSCE PRZY STOLIKU do godz. 17.30: 60 zł /os  - zakup on-line

PŁATNOŚĆ MUSI BYĆ DOKONANA ZA CAŁĄ PARĘ (nie za osobę)

13. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
bufet, obsługa medyczna, stoisko z butami

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

15. 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-sportowychfederacji-tanca-
sportowego-podczas-tr.html

16. 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.
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17. Postępowanie Reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesłać droga elektroniczna na 
adres: paktan@taniec.slupsk.pl 
2. Reklamacje 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 krotki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej 
wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamacje (w tym jego imię, nazwisko, adres 
pocztowy, adres poczty elektronicznej)

18. PODMIOT PRZYJMUJĄCY PŁATNOŚCI: przelewy24.pl 

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

20. Program turnieju. 
PROSIMY O SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU NA STRONIE FTS
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