
    

 
 
 
 

 

 

Okręg Lubelski Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

20-882 Lublin ul. Organowa 15/9    

 Lublin, dn. .......................................... 

 
Oświadczenie 

 
Ja niŜej podpisany(a) oświadczam, Ŝe:  

- nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej, w której zakresie jest nauka tańca 

lub pokazy tańca, 

- nie umieszczam swojego nazwiska jako osoby prowadzącej naukę tańca w jakiejkolwiek 

formie reklamy publicznej np. telewizja, radio, prasa, Internet, plakaty, ulotki, itp. 

W przypadku zmiany w/w stanu rzeczy zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia ZO PTT (w formie pisemnej) 

 

 

…………………………………… ………………                                                                               ………………………… 

dane osobowe członka PTT                                                                                      podpis członka PTT 
 

 
 
Uchwała ZG PTT Nr  48/2004 z dnia 13 listopada 2004 r. 
 
„ZG PTT określa warunki uczestnictwa w sportowej rywalizacji tanecznej: 
 
Warunki uczestnictwa w sportowej rywalizacji tanecznej PTT 

I. Warunki ogólne 
1. Posiadanie członkostwa PTT 
2. Posiadanie członkostwa innej organizacji, z którą PTT ma zawarte stosowne porozumienie w zakresie sportowej rywalizacji tanecznej. 
3. W sportowej rywalizacji tanecznej nie moŜe uczestniczyć osoba, która: 

a/ prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, w której zakresie jest nauka tańca lub pokazy tańca, 
b/ umieszcza swoje nazwisko jako osoby prowadzącej naukę tańca w jakiejkolwiek formie reklamy publicznej np. telewizja, radio, 

prasa, internet, plakaty, ulotki itp. 
II.  Warunki szczegółowe  

1. Przepisy z zakresu sportowej rywalizacji tanecznej obowiązujące w PTT 
2. Regulaminy uzyskiwania licencji uprawniającej do udziału sportowej rywalizacji tanecznej PTT obowiązujące w PTT. 
3. Członkowie PTT zgłaszający się do sportowej rywalizacji tanecznej PTT w kategoriach wiekowych „dorośli 16 lat i starsi”, „dorośli II 

25 lat i starsi” i „seniorzy  35 lat i starsi” podpisują poniŜsze oświadczenie: 
 

III.  Osoby, które naruszyły ww. zasady nie będą brały udziału w sportowej rywalizacji tanecznej PTT. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd 
Okręgu. Odwołanie od tych decyzji rozpatruje Prezydium ZG PTT lub ZG PTT.” 

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.” 
 
 
 
 
Zapoznałem się z treścią uchwały                                                                                     podpis członka PTT 
Druk nr 9460011636SZ4/9/05 
 

 


