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REGULAMIN TURNIEJU FTS 

1. Nazwa Turnieju    
 Pasja Cup 2021 
2. Organizator turnieju  
 Sportowy Klub Taneczny Pasja Kraków 
3. Termin   
 28.11.2021r. 
4. Miejsce   
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, Osiedle Teatralne 35,  Kraków  
5. Wymiary parkietu  
 18m x 10m 
6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.  
 Mateusz Woda - kierownik organizacyjny 

7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe  
 ⁃ 10-11 E 
 ⁃ 12-13 E 
 ⁃ 12-13 D ST/LA 
 ⁃ 14-15 D ST/LA 
 -  pow. 15 E 

8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 
 A. ROBERT WOTA - KRAKÓW - Sędzia Główny punktujący 
 B. ANETA MIKOŚ - KRAKÓW 
 C. KATARZYNA KAPRAL - KATOWICE 
 D. JAKUB KRZAK - KRAKÓW  
 E. JANUSZ SZCZEPANIAK - Nowy Sącz  
 
 Komisja Skrutacyjna  
 1.  JACEK GUZOWSKI - SKAWINA  
 

9. Termin zgłoszenia par 
   22.11.2021r. (poniedziałek) 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 22.11.2021r.
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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
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 24.11.2021r. – płatność musi być 
dokonana za całą parę (nie za osobę), w tytule wpisać imię nazwisko pary i 
kategorię.
PO UPŁYWIE TERMINU NASTĄPI WERYFIKACJA LIST STARTOWYCH !!!
 
 - widzowie: 20 zł/os  na HALI  
 - kombinacja: (klasy E): 70zł/para   ONLINE 
 - style(klasy D): 60zł/styl/para     ONLINE 

Zakup biletów przelewem:
 
Sportowy Klub Taneczny Pasja 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/10
31-234 Kraków
NIP: 8451996632

Nr konta: 55 1240 4634 1111 0010 6986 8457
 
 
Biletem wstępu dla zawodników są wydrukowane numery startowe, które 
drukujemy po wypełnieniu ankiety zdrowotnej – dobę przed startem. 
  
*Trenerzy: Wejściówki bezpłatne po uprzednim zgłoszeniu do organizatora do dnia 
25.11.2021. Mail: matiwoda@icloud.com 

12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).  
 - Opieka medyczna - zapewniona  
13. Wstępny program turnieju 

11:00 - rejestracja 
12:00 - próba parkietu 
godz. 12:30 - rozpoczęcie turnieju  
kat. 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D ST/LA, 14-15 D ST/LA, pow. 15 E 
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Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par. 
Prosimy sprawdzić program turnieju po dniu 22.11.2021r. 

 
14.  
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na hali 
sportowej. 
* Fakt nieprzejścia do dalszej rywalizacji nie upoważnia do zwrotu opłaty startowej. 
* Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w Turnieju. 
* Zawodnicy biorący udział w Pasja Cup 2021 wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, 
video i telewizyjną wszystkich prezentacji i przygotowań oraz ich wykorzystanie, 
publikację i emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów wydarzenia zgodnie z 
„prawem prasowym i o mediach”. 
* 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. 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju 
w porozumieniu 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%20epidemii%20COVID-19.pdf
 
ZAKUP BILETÓW
Postępowanie Reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą 

elektroniczną na adres: biuro@pasja.krakow.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. SKT”Pasja” 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.
 

https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

