
turniej tańca
okręgowej

ligi tanecznej 

Klub Tańca Dance Station 
   zaprasza na: 

01.12.2019 r. (niedziela) 
OPŁATA STARTOWA: 15 zł 
WIDZOWIE WSTĘP WOLNY 



REGULAMIN:
1.Termin: 01.12.2019 r. (niedziela) 

2.Miejsce: Studio Tańca Warszawska66 Dance Station ,Olsztyn ul.Wraszawska 66A 
3.Organizator: Klub Tańca Dance Station  (tel do organizatora 502 09 77 66) 
4.Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Okręgowej Ligi Tanecznej 

  Szczegółowy regulamin OLT na www.wmptt.pl w zakładce „dokumenty”. 
5.Cel turnieju: popularyzacja tańca, rozpowszechnianie etykiety tanecznej. 

6.Konkurencje i kategorie taneczne: 
  KLASY BRĄZ-SREBRO-ZŁOTO (BSZ) - dla par i solistów 

 - do lat 7,  8-9 lat, 10-11 lat , 16-18 lat, 19 +   
  OPEN HOBBY (OH) – dla par i solistów 

 -  Dorośli II , Seniorzy I, II ,III, IV 
 7.Warunki uczestnictwa: 

  - w klasach srebro,złoto – przynależność do PTT   
  -  bez przynależności do PTT  mogą brać udział :  tancerze w klasie brąz  oraz 

    tancerze w konkurencji Open Hobby ( startujący po raz pierwszy) 
  -przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres barbara@wika.pl 

   do dnia 23.11.2019 -  po przyjęcu zgłoszenia na turniej zostanie odesłana wiadomość zwrotna 
    „zgłoszenie zostało przyjęte” 

 - zgłoszeń mogą dokonać wyłącznie: kluby, szkoły tańca lub trenerzy . 
 - zgłoszenie powinno zawierać: kategorię wiekową i klasową, imię i nazwisko   uczestników , przynależność 

klubową, telefon kontaktowy do trenera. 
 - uiszczenie opłaty startowej w dniu turnieju  w wysokości 15 zł od osoby w każdej  kategorii 

 - każdy uczestnik musi posiadać książeczkę startową OLT 
do pobrania ze strony www.wmptt.pl w zakładce „dokumenty” 

8. Organizator nie sprawuje opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami turnieju, nie ubezpiecza uczestników i 
widzów, nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

9.Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju, lub sędzia główny. 
10.Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w tym zdjęć          

i materiałów wideo na potrzeby informacyjne i promocyjne organizatora turnieju.h. 
11.Organizator zapewnia nagrody: dyplomy dla wszystkich uczestników oraz 

     medale dla zdobywców I, II, III miejsca. 
12.Widzowie: wstęp WOLNY 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU :
BLOK I – Klasy Brąz,Srebro,Złoto : do lat 7, 8-9 lat,10-11 lat 

10.15-10.45 – rejestracja uczestników 
11.00 – rozpoczęcie turnieju 

BLOK II – klasy brąz,srebro,złoto : 16-18 lat, 19 +   
oraz konkurencja Open Hobby : Dorośli II , Seniorzy I, II ,III, IV 

13.45-14.15 – rejestracja uczestników 
14.30 – rozpoczęcie turnieju 

 
Godzina rozpoczęcia bloku II - może ulec zmianie . 

Uwaga : mało miejsc parkingowych 


