
Regulamin Turnieju FTS

1. Nazwa turnieju
Akademickie Mistrzostwa Polski

2. Organizatorzy
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID [  +48 55 611 20 50,  info@swiatowid.elblag.pl]

Stowarzyszenie JANTAR [  609977220,  promyk@swiatowid.elblag.pl]

3. Patronat
- Federacja Tańca Sportowego

- Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego

4. Termin
18.09.2022

5. Miejsce
CSE ŚWIATOWID (Pl. Kazimierza Jagiellończyka, 82-300 Elbląg)

6. Wymiary parkietu
20x18 m

Obowiązują ochraniacze na obcasy!

7. Kierownik turnieju
Antoni Czyżyk tel. 601 624 086

8. Zawodnicy - klasy taneczne/kategorie wiekowe
Dorośli Mistrzostwa Polski (Akademickie) ST / LA
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9. Skład komisji sędziowskiej i skrutacyjnej

10. Termin zgłoszenia par
2022-09-12 23:59

11. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju mogą wziąć udział osoby, które:

dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie 2022-09-12 23:59

dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie 2022-09-12 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

wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia

zabezpieczą obcasy butów nakładkami/korkami

12. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty
Bilety dla publiczności będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie kina Światowid lub online na stronie kina

Światowid w Elblągu: 

https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

Ceny biletów dla widzów:

50zł od osoby TRYBUNY

100zł od osoby STOLIK

13. Opłaty startowe
Płatność musi być dokonana za całą parę (nie za osobę). Link do płatności zostanie wygenerowany

automatycznie po zarejestrowaniu pary na adres zawodnika.

Opłaty startowe - podana kwota jest kwotą za całą parę za punkt programu:
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Styl: 160 PLN do 2022-09-12 23:59 / 160 PLN po terminie

14. Dodatkowe informacje organizatora
* Organizator zapewni opiekę medyczną.

* Dostępny będzie bufet z napojami i przekąskami.

* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

* Organizator nie ubezpiecza zawodników startujących w turnieju.

15. Wstępny program turnieju
I BLOK - Eliminacje
start 2022-09-18 13:00

MP Dorośli ST (Akademickie)

MP Dorośli LA (Akademickie)

II BLOK - Finały
start 2022-09-18 18:00

Program może ulec zmianie - prosimy o sprawdzenie aktualnych godzin startu na listach startowych dzień przed

turniejem!

16. 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".

17. Inne sprawy, nieujęte w regulaminie
Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z

Sędzią Głównym/Chairpersonem.

18. 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

19. Reżim sanitarny
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Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi rządowymi do organizacji zawodów

sportowych podczas trwania epidemii COVID-19. Link: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

20. Postępowanie reklamacyjne - zakup biletów
Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres:

info@swiatowid.elblag.pl

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.

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).

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.

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

21. 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 1 dzień przed turniejem.

Stan na dzień 2022-08-10 11:00
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