
KLUB TAŃCA DANCE STATION 
ZAPRASZA NA: 

 

TURNIEJ TAŃCA 
OKRĘGOWEJ LIGII TANECZNEJ 

03.03.2018 r. (sobota) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie dla par: 

 

 

 

Kategorie dla solistek: 

Kat. wiekowa BRĄZ SREBRO ZŁOTO 

do 7 lat + + - 

8-9 lat + + - 

 

 

MIEJSCE: STUDIO TAŃCA WARSZAWSKA66 DANCE STATION 

AL. WARSZAWSKA 66A, OLSZTYN 

 

OPŁATA STARTOWA: 15 zł 

 

WIDZOWIE WSTĘP WOLNY 

Kat. wiekowa BRĄZ SREBRO ZŁOTO 

do 7  lat + + - 

8-9   lat - + + 

12-13 lat - + - 

14-15 lat    - + - 

16-18 lat   - + - 

19+ + + - 



 

REGULAMIN TURNIEJU 
1.Termin: 3.03.2018 r. (sobota) 

 

2.Miejsce:Studio Tańca Warszawska66 Dance Station, 

   Al. Warszawska 66a, Olsztyn 

 

3.Organizator: Klub Tańca Dance Station 

 

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 towarzyskiego, rozpowszechnianie etykiety tanecznej. 

 

6.Konkurencje i kategorie taneczne: 

 

KATEGORIA DLA PAR 

➢ do 7 lat    - BRĄZ, SREBRO 

➢ 8-9 lat      - SREBRO, ZŁOTO 

➢ 12-13 lat  - SREBRO 

➢ 14-15 lat  - SREBRO 

➢ 16-18 lat  - SREBRO 

➢ 19+   - BRĄZ, SREBRO  

 

KATEGORIE DLA SOLISTEK 

➢ do 7 lat - BRĄZ, SREBRO 

➢ 8-9 lat  -  BRĄZ, SREBRO 

 

 

7.Warunki uczestnictwa: 

   -przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres barbara@wika.pl do dnia  22.02.2018 r. 

   (zgłoszenia dokonują wyłącznie kluby, szkoły tańca lub trenerzy par) 

  - 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 

 

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. 

 

11.Organizator zapewnia nagrody: dyplomy dla wszystkich uczestników oraz medale dla 

zdobywców I, II, III miejsca. 

 

 

 

 

http://www.wmptt.pl/
mailto:barbara@wika.pl


 

12.Ramowy program turnieju : 

 

BLOK I 
13.00-13.30 – rejestracja uczestników 

14.00 – rozpoczęcie turnieju 

 
 

DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE KATEGORII 

 

 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY W TANECZNYCH RYTMACH! 

 


