REGULAMIN TURNIEJU FTS

1. Nazwa Turnieju :
Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Puchar Burmistrza Miasta Giżycka oraz Starosty Giżyckiego.
2. Organizator turnieju:
UKS Czar Par Giżycko
PATRONAT TURNIEJU: WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK SPORTU TANECZNEGO
3. Termin:
27 Listopad 2021
4. Miejsce:
Giżycko - Hala COS OPO ul. Moniuszki 22
5. Wymiary parkietu:
16 X 26
6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy:
Mariusz Korzeb tel.607356312 , mariuszkorzeb@me.com
Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji
zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz aktualnie
przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest Mariusz
Korzeb

7. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe
Do 7 lat H
8-9 H,G
10-11 H, G, F, E
Solistki do lat 8-11 H, G
Solistki pow 11 lat G
14-15 F, E, D, C
Pow.15 E, D, C, B

12-13 H, G, F, E,

8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej , w tym:
1.Tomasz Kadylak

Sędzia Główny punktujący

A.Baczewski Jacek Sławomir-Łomża
B.Klekotko Grzegorz Bogdan-Olecko
C.Klim Katarzyna-Białystok
D.Korzeb Mariusz-Giżycko
E.Kuliś Szymon-Pruszków
F.Przekop Jarosław Krzysztof-Olsztyn
G.Śliwowski Jarosław-Ostrołęka
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Komisja Skrutacyjna
1.Bondar Andrzej-Białystok
2.Grunt Jarosław

9. Termin zgłoszenia par:
Do poniedziałku 22.11.2021 godz. 23.59
10. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy , którzy
* Dokonają zgłoszenia przez Bazę FTS w wyznaczonym przez organizatora terminie do
22.11.2021 do 23.59
* Dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego
terminie 22.11.2021 do 23.59
* 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
a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
b) posiada licencję zawodnika FTS,
c) jest zrzeszona w klubie sportowym
lub innym podmiocie działającym w strukturach sportowych FTS
d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.
e) oświadczają że będą przestrzegać zasad organizowania zawodów FTS podczas trwania
epidemii COVID-19
f) zostali zgłoszeni w terminie określonym w pkt. 9 i dokonali opłaty startowej zgodnie z
pkt 11.
W turnieju może wziąć udział wyłącznie 350 zawodników.Zakwalifikowanie się do rywalizacji
jest ustalane na podstawie kolejności dokonanych opłat startowych.
Pary które nie zdążyły się zarejestrować w powyższym terminie, mogą zapisać się na listę
rezerwową poprzez wysłanie maila na adres: mariuszkorzeb@me.com
11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, inne opłaty:
*Opłata startowa kombinacja klasa E , klasy H,G,F 80 zł od pary
*Opłata startowa za styl 70 zł od pary
*Bilet wstępu na cały dzień 40 zł/osoba , bilet ważny cały dzień , zakup na Hali
*bilet przy stoliku na jeden blok taneczny 60 zł /osoba , zakup na Hali , Bilet ważny na
cały dzień-miejsce na Trybunie.
*dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny
*UWAGA-Opłaty startowe dla zawodników online
*Trenerzy: Wejściówki bezpłatne po uprzednim zgłoszeniu do organizatora do dnia
25.11.2021. Mail: mariuszkorzeb@me.com
*W przypadku płatności za parę opłata musi być dokonana za całą parę ( nie za osobę)

!2

12. Organizator zapewnia:
Obsługę medyczną turnieju
Stoiska z artykułami tanecznymi

13.Program wstępny turnieju:
I BLOK godz.10.00

II BLOK godz.12.30

III BLOK godz.15.00

IV BLOK godz.18.00

Do 7 lat H
8-9 H,G,
10-11 H,G
10-11 E
Solistki 8-11 lat H,G

Solistki pow 11 lat G
12-13 H,G,F
14-15 E
Pow 15 E

10-11
12-13
14-15
14-15

14-15 D
Pow 15 D,C,B

F
E
F
C

*Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.
Prosimy sprawdzić program turnieju w dniu 26.11.2021.
*Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w
sporcie tanecznym organizowana w strukturach FTS znajduje się na stronie fts-taniec.pl w
zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

14. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik
Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.Organizator nie odpowiada za rzeczy
pozostawione w szatni.
15. Postępowanie reklamacyjne - ZAKUP OPŁAT STARTOWYCH
a). Reklamacje dotyczące zakupionych opłat startowych na turniej można przesłać drogą
elektroniczną na adres : mariuszkorzeb@me.com
b).Reklamacje można składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia kiedy wystąpiła
przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż 14 dni od daty zakończenia turnieju .
c). Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji , datę
jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację ( imię i nazwisko , adres
pocztowy , email).
d). Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14
dni roboczych.O wyniku rozpatrzenia reklamacji organizator zawiadomi składającego
reklamacje drogą elektroniczną lub pisemnie .
e). Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje , które nie zawierają danych w punkcie ust. C
powyżej lub zostały złożone po terminie o których mowa w ust. B
Do zobaczenia w Giżycku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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