
 1

Uchwała ZGPTT Nr 72/2010 z dnia 10 wrze śnia 2010 r. 
 
ZG PTT na podstawie § 6 pkt. 20 Regulaminu pracy Zarządu ustala następujące zobowiązania 
finansowe dla swoich członków (CENNIK PTT na rok 2011 ) 
      CZŁONKOSTWO 
1. Składka członka zwyczajnego                  20 zł za rok */** 
2. Składka członka wspierającego                300 zł za rok ** 
3. Składka członka nadzwyczajnego        20 zł za rok ** 
  WPIS DO REJESTRU CBD  
4. Wpis członków zwyczajnych i nadzwyczajnych do rejestru zawodników 

Sportu Tanecznego (klasa E-S)       40 zł za rok ** 
5. Wpis do rejestru zawodników grupy Hobby      40 zł za rok ** 
6. Wpis do rejestru zawodników grupy Rekreacja     20 zł za rok ** 
7. Wpis do rejestru członków nadzwyczajnych (zawodnicy Sport Taneczny)        1.000 zł (opłata) * 
8. Opłata za wydanie numeru ID (klasa E-S)      20 zł za rok * 
9. Wpis do rejestru zawodników Rock and Roll biorących udział  

w rywalizacji o Mistrzostwo Polski i rywalizacji reprezentacji Polski    40 zł za rok * 
10. Wpis do rejestru Rock and Roll biorących udział 

w rywalizacji pozostałych zawodów       20 zł za rok * 
11. Wpis do rejestru sędziów: 

- Kandydatów           50 zł za rok * 
- Sędziów kategorii III        250 zł za rok * 
- Sędziów kategorii II i sędziów skrutinerów     350 zł za rok * 
- Sędziów kategorii I        450 zł za rok * 
- Sędziów IDSF         340 zł za rok * 
- Sędziów Rock and Rolla       250 zł za rok * 

 TURNIEJE 
12. Za przekazanie praw organizacji turnieju punktowego            300 zł  ** 
      - zamieszczenie informacji na stronie www.taniec.pl o organizowanych turniejach PTT   
                  bezpłatne 
13. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw Polski           1000 zł  * 
14. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw 

Klasy „A” i „B”       za każdą klasę            500 zł  * 
15. Za przekazanie praw organizacji turnieju międzynarodowego i z udziałem  

par zagranicznych: 
a) turnieje z udziałem par, sędziów z 1 kraju               100 zł  * 
b) turnieje z udziałem par, sędziów z 2-3 państw               200 zł  * 
c) turnieje międzynarodowe z udziałem par, sędziów z 4 i więcej państw            300 zł  * 

16. Za złożenie protestu (opłata manipulacyjna) kaucję w wysokości             200 zł  * 
17. Opłata za turnieje IDSF zgodnie z aktualnym cennikiem IDSF.            * 
        Zobowiązania za turnieje IDSF, o które złożono wnioski po wyznaczonym terminie, 
        wzrastaj ą o 50% (dodatkowa opłata w wysokości 50 % opłaty wniesionej na rzecz IDSF). 
18. Opłaty za uzyskanie praw organizacji turniejów GPP: 

a) GPP Dorośli   ST lub LA lub ST i LA               900 zł  * 
b) GPP Młodzież   ST lub LA lub ST i LA               750 zł  * 
c) GPP Juniorzy II  ST lub LA lub ST i LA               600 zł  * 

STAŻE, EGZAMINY, SZKOLENIA 
19. Opłaty za staże i egzaminy sędziowskie: 
      a) staż sędziowski dla sędziów starających się o podwyższenie kategorii            150 zł  * 
      b) egzamin na kandydata                   300 zł  * 
      c) egzamin na III kategorię sędziowską                350 zł  * 
      d) egzamin na II kategorię sędziowską                400 zł  * 
      e) egzamin na I kategorię sędziowską                450 zł  * 
      f) egzamin na II kategorię skrutinerską                400 zł  * 
      g) egzamin na I kategorię skrutinerską                450 zł  * 
20. Opłata za szkolenie sędziowskie                 350 zł  * 
 
Objaśnienie: 

*   opłata płatna na konto ZG PTT  PKO BP S.A. I/O Kraków 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310 

**  opłata płatna na konto właściwego Zarządu Okręgowego PTT 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 
stronie www.taniec.pl”. 
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Uwaga 
Prezydium ZG PTT podjęło także Uchwałę 56/2009 z dnia 13.09.2009 r. w sprawie zamieszczenie 
informacji na stronie www.taniec.pl o organizowanych turniejach PTT – bezpłatne. 
 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 56/2009 z dnia 13.09.2009 r 
„Prezydium ZG PTT postanawia, że zamieszczenie informacji na stronie www.taniec.pl 
o organizowanych turniejach PTT jest bezpłatne. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 
stronie www.taniec.pl”. 
 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 42/09 z dnia 29 maja 2009 r. 
"Prezydium ZG PTT ustala, że koszt książeczki startowej, przekazywanej przez Biuro ZG PTT do 
Władz Okręgowych PTT wynosi – 10,00 zł za sztukę, natomiast Okręgi w związku z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów wydają je po 15,00 zł za sztukę. 
Książeczka sędziowska wydawana jest przez Biuro ZG PTT - po 10,00 zł za sztukę. 
Indeks stażowy kandydata na sędziego wydawany jest przez Biuro ZG PTT – 5,00 zł za sztukę. 
Uchwała wchodzi z życiem podjęcia." 
 
 
 


