załącznik nr 2
do Procedury umieszczenia turnieju tańca towarzyskiego w kalendarzu PTT z dnia 1 września 2010 r.

REGULAMIN TURNIEJU

PTT

Okręg Lubelski PTT
1. Nazwa Turnieju..............................................................................................................
2. Organizator turnieju ......................................................................................................
3. Termin ............................................................................................................................
4.

Miejsce ..........................................................................................................................

5. Wymiary parkietu...........................................................................................................
6. Kierownik turnieju: nazwisko i imię, kontakt
.........................................................................................................................................
7. Charakter turnieju: Indywidualny, druŜynowy, punktowy , ogólnopolski, z udziałem par
zagranicznych, międzynarodowy, GPP, itp.
8. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:
Sędzia Główny punktujący / nie punktujący..........................................................
1. ....................................................
9........................................................
2. ....................................................
10. ....................................................
3. ....................................................
11. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
10. Skład Komisji Skrutacyjnej
1.............................................
2.............................................
3.............................................

11. Termin zgłoszenia par / adres ............................................................................
12. Opłaty
Rodzaj opłaty
wg cennika

Kwota zł

Na konto
Okręgu /
ZG PTT

Data
Uwagi
wniesienia

Turniej punktowy
Turniej z udziałem par zagr.
Turniej międzynarodowy
IDSF (wg aktualnych stawek)
GPP

1

13. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju moŜe wziąć udział para, która:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych PTT,
ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy,
posiada licencję taneczną na dany rok kalendarzowy,
posiada kartę identyfikacyjną,
naleŜy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego na dany rok,
posiada ksiąŜeczkę startową z wpisaną przynaleŜnością do członka wspierającego
oraz z wpisaną licencją taneczną.

14. Cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty
................................................................................................................................
16. Dodatkowe informacje Organizatora
Bufet
.......................................................................
Opieka medyczna
.......................................................................
Stoiska (asortyment)
.......................................................................
inne
.......................................................................
17. Nagrody ( dyplomy, puchary, medale, upominki)
.................................................................................................................................
18. Program turnieju
Kategorie, klasy

Blok I
................
................
................
...............

Blok II
................
................
................
................

Blok III
.................
.................
.................
..................

Blok IV
.................
.................
.................
.................

Rejestracja par (godz.)
Próba parkietu (godz.)
Rozpoczęcie (godz.)
Zakończenie (godz.)
19. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik
Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
_
Uchwała Okręgu Lubelskiego PTT (lub opinia w przypadku MP, GPP, IDSF oraz innych turniejów,
zatwierdzanych w ramach kompetencji PTT)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Decyzja ZG PTT dot. MP, GPP, IDSF oraz innych turniejów, zatwierdzanych w ramach kompetencji PTT
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pieczątka Organizatora

Podpisy

...................................................................
Prezes / Skarbnik / Kierownik
Miejscowość, data zgłoszenia ……………..............……………
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