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Procedura przyjmowania, zatwierdzania Turniejów Tańca 

Towarzyskiego PTT w Okręgu Małopolskim 

 

W związku z zapisami Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne 

art. 4 pkt. 1 ppkt. 1-11, Cele PTT i ich realizacją oraz Przepisami Sportowego 

Tańca Towarzyskiego pkt 8.5 do 8.10.6 Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego Okręg Małopolski dalej ZPTT OM postanawia: 

1. Jeden organizator (członek wspierający) może w ciągu sezonu tanecznego 

(od września do końca sierpnia) zorganizować maksymalnie 4 turnieje. 

2. Każdy turniej przenoszony na inny termin wymaga złożenia kompletu 

dokumentów jak nowy turniej, 

3. Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonywane na drukach 

zaakceptowanych przez PTT dostępnych do pobrania na stronie 

www.ptt.krakow.pl w zakładce dokumenty/formularze, 

4. Organizator najpóźniej na:  

 6 tygodni przed terminem rozegrania turnieju Premium, 

 3 miesiące przed terminem rozegrania Mistrzostw Okręgu, 

  3 miesiące przed terminem rozegrania Pucharu Okręgu  

przekazuje druk nr 1 : Wniosek o przyznanie praw organizacji 

turnieju zgodnie z przepisami STT PTT do Zarządu PTT Okręg 

Małopolski oraz dokonuje zgodnej ze składkami na rok bieżący opłaty 

na konto PTT Okręg Małopolski: 04 1240 4588 1111 0100 6736 6717, 

potwierdzenie wpłaty należy przesłać do ZPTT OM, 

5. ZPTT OM w terminie do dwóch tygodni podejmuje decyzję 

o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu nazwy, organizatora oraz daty 

turnieju i po pozytywnym przegłosowaniu w/w uchwały dokonuje wpisu 
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powyższych do CBD PTT – osoba odpowiedzialna - administrator 

odpowiadający za wpisy do Centralnej Bazy Danych Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego, dalej CBD PTT, 

6. Organizator przekazuje do ZPTT OM najpóźniej na 3 tygodnie przed 

rozegraniem turnieju druk nr 2:  Regulamin Turnieju PTT, 

z obowiązkowo prawidłowo wypełnionymi wszystkimi informacjami: 

regulaminem turnieju, proponowanym składem komisji sędziowskiej 

i skrutacyjnej, kategoriami wiekowymi oraz klasami tanecznymi 

uczestniczącymi w turnieju – rozpisanymi na bloki, wymiarami parkietu, 

ceną akredytacji oraz biletów oraz informacjami dodatkowymi itd., 

7. ZPTT OM w terminie do tygodnia od otrzymania prawidłowo 

wypełnionego druku nr 2 podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub 

niezatwierdzeniu i wyznacza sędziego Głównego oraz sędziego 

reprezentującego Okręg Małopolski PTT, 

8. W terminie do 3 dni po pozytywnym podjęciu uchwały zatwierdzającej 

turniej (wg. danych zawartych w druku nr 2) administrator odpowiedzialny 

za wpis do CBD PTT uzupełnia dane turnieju, 

9. Po otrzymaniu informacji od organizatora o zakończeniu prac nad stroną 

w CBD PTT administrator odpowiedzialny za wpis do CBD PTT przesyła 

stosowne dokumenty do Administratora Głównego CBD PTT w celu 

uwidocznienia turnieju w CBD PTT. 

10.  Szczegółowe zasady dotyczące organizacji Turniejów Rekreacji określa 

regulamin „Współzawodnictwo Turniejowe w Okręgu Małopolskim – 

Grupy Rekreacyjne”, dostępny na stronie www.ptt.krakow.pl w zakładce 

Dokumenty/Przepisy. 


