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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu OM PTT nr 4/2021 z dnia 16 stycznia 2021 
 

 

REGULAMIN  TURNIEJU PTT 

 
Okręg Mazowiecki / ZG PTT   

 
 
 

REGULAMIN  TURNIEJU  
 
1. Nazwa Turnieju: Grand Prix Polski i OTTT Garwolin 2021 

2. Organizator turnieju: „ Kordaszewscy” Garwolin 

3. Termin :           27-28 lutego 2021r. 

4.  Miejsce :    Sportowa – Centrum Sportu i Kultury  

  Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin 

5. Wymiary parkietu: ·22 m x 14 m 

6. Kierownik turnieju:  Kordaszewski Piotr tel.: 538 391 594 

7. Kierownik artystyczny: Kordaszewski Piotr 

8. Charakter turnieju: Premium i Open 

9. TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT 

10. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe 

 GPP: 10-11 open komb.; 12-13 open ST/LA; 14-15 open ST/LA; 16-18 open ST/LA; 
 16-20 open ST/LA; 19+ open ST/LA 

 OTTT: do 9 solo dance H, G; 10-11 solo dance H, G, F; 12-15 solo dance H, G, F; 
  10-11 H, G, F, komb.; 12-13 H, G, F, E komb.; 12-13 D ST/LA; 14-15 F, E komb.; 
  14-15 D, C ST/LA; 16+ F, E, D, C, B, A ST/LA 

11. Skład Komisji Sędziowskiej 

Sędzia główny niepunktujący - Agnieszka Gąsiorowska - Kraków 
 
Monika Sakowska   - Warszawa 
Ewa Skoczeń-Citko  - Kraków 
Magdalena Kordaszewska - Jastków 
Joanna Ziomek   - Poznań 
Jacek Fidurski   - Łódź 
Łukasz Pawlak   - Lublin 
Marcin Zawiślak   - Zielona Góra 
Jacek Stefański   - Piaseczno 
Daniel Kołtun   - Lublin 
 
12. Komisja skrutacyjna: 

 Zenon Gardiańczyk- Radom  
 Ewa Gardiańczyk - Warszawa 
  
13. Prowadzenie turnieju: 
       Anna Bocian 
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14. Muzyka: Mirosław Mleczek 
 
15. Nagłośnienie, oświetlenie, scenografia:  
       ARC - Artur  Całka 
 
16. Warunki uczestnictwa w turnieju: 

 W turnieju może wziąć udział para/tancerz, którzy: 

- posiadają aktualną licencję na 2021r. i należy do członka wspierającego PTT 
 
- GPP-zostanie zgłoszona w CBD w terminie do dnia 20.02.2021r. , wniesie opłatę  60zł od 

uczestnika na konto : 66 8191 1042 2008 8003 6425 0001 
 SRK s.c. Panieńszczyzna 69 21-002 Jastków, do dnia 24.02.2021 oraz prześle 

potwierdzenie na adres email: studioruchu@kordaszewscy.pl 
 
- OTTT zostanie zgłoszona w CBD w terminie do dnia 24.02.2021r. , wniesie opłatę  50zł od 

uczestnika na konto : 66 8191 1042 2008 8003 6425 0001 
 SRK s.c. Panieńszczyzna 69 21-002 Jastków, do dnia 24.01.2021 oraz prześle 

potwierdzenie na adres email: studioruchu@kordaszewscy.pl 
 
- Obowiązuje limit 150 uczestników jednocześnie i 250 uczestników w dwóch sąsiadujących 

blokach tanecznych. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy limit, organizator może odmówić 
przyjęcia kolejnych zgłoszeń i zastrzega sobie prawo do wyeliminowania najmniej 
licznych kategorii z uwagi na ograniczenia ilości uczestników turnieju. 

- Ze względu na ograniczenia liczby uczestników zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
25 lipca 2020r. organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list 
startowych. 

- Wejście na teren obiektu uczestników i opiekunów rozpoczyna się w godzinie rozpoczęcia 
rejestracji danego bloku tanecznego. 

- Po zakończeniu startu uczestnicy wraz z opiekunami bezzwłocznie opuszczają miejsce 
turnieju.  

- W razie wycofania pary z turnieju obowiązkowe jest zawiadomienie organizatora, a opłata 
startowa nie podlega zwrotowi. 

 - W przypadku małej ilości zgłoszonych par, organizator zastrzega sobie prawo do 
połączenia klas 

- Konkurencje Solo Dance  (do 9 lat, 10-11 lat i 12-15 lat)  mogą być  rozegrane równolegle 
na tym samym parkiecie 

- Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i 
bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, 
a także na potrzeby reklamy. 

 

 Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. 

 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju. 
 
 

mailto:studioruchu@kordaszewscy.p
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 Trenerzy par uczestniczących w turnieju-bezpłatny wstęp po wcześniejszym zgłoszeniu 
swojej obecności telefoniczni lub e- mailem 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie odpowiada za rzeczy pozostawione 
w szatni 

  
17. Cena biletów dla opiekunów / trenerów  
 Bilet wstępu: sobota, niedziela   50 zł - 1 Blok  
   
  Jeden opiekun do niepełnoletniego tancerza  

Opiekunowie par zgłaszają się w terminie do 22.02.2021 na adres email: 
studioruchu@kordaszewscy.pl 

W mailu prosimy o informację: 

- imię i nazwisko opiekuna - tel. 

- imię i nazwisko tancerza 

- termin startu, blok, kategoria wiekowa, klasa taneczna uczestnika turnieju 

Zalecamy dokonanie rezerwacji miejsc z uwzględnieniem zasady, aby na jednego uczestnika 
przypadał jeden opiekun. Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które poddadzą się 
pomiarowi temperatury oraz wypełnią i podpiszą oświadczenie.  

  

 

 
        
18. Dodatkowe informacje Organizatora 

 Bufet     TAK- warunek zgoda sanepidu     

 Opieka medyczna  TAK      

 Stoiska (asortyment)  obuwie taneczne, akcesoria taneczne, Biżuteria - zgoda sanepidu 

19. Nagrody : 

 
 Turniej Premium: F, E, D, C, B, A: medale dla trzech pierwszych par, upominki i dyplomy 

dla całego finału.  
    
 Kat: G, H:   upominki, dyplomy i medale dla wszystkich par 
 
 GPP- Open: puchary lub medale dla trzech pierwszych par, nagrody rzeczowe, upominki 

i dyplomy dla wszystkich finalistów,19+ OpenST/LA- nagrody finansowe ( Pula nagród 
6400zł)   
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Sobota  

  Blok I Blok II Blok III Blok IV 

Kategorie, 
klasy 

10-11 KOM. GPP 

12-13 ST/LAT GPP 

14-15 C ST/LA 
OTTT 

14-15 ST/LA GPP 

16-20  ST/LA 
GPP 

12-13D ST/LA 
OTT 

19+ST GPP 

16-18 ST GPP  

16+ B LA OTTT 

16+ A LA OTTT 

 

19+LA GPP 

16-18 LA GPP 

16+ B  ST OTTT 

16+A ST OTTT 

 

Rejestracja 
par 

8:15 – 9:00 10:30 – 11:30 14:00 – 15:00 17:30 – 18:30 

Próba 
parkietu 

8:30 - 9;15  11:30 – 11:55 14:55 – 15:25 18:25 – 18:55 

Prezentacja bez prezentacji bez prezentacji bez prezentacji bez prezentacji 

Rozpoczęcie 9:30 12:00 15:30 19:00 

  
Niedziela   

  Blok I Blok II Blok III Blok IV 

Kategorie, 
klasy 

Do 9 H G solo 

Do 9 H,G 

10-11 H, G solo 

10-11 G,F 

12-15  H,G,F solo 

12-13 H,G,F,E 

 

 

14-15 E 

14-15 D(st/la) 

16+ F(st/la) 

16+ E(st/la) 

16+ D(st/la) 

16+ C(st/la) 

16+ B(st/la) 

 

Rejestracja 
par 

7:45 – 8:30 10:30 – 11:30 14:00 – 15:00 17:30 – 18:30 

Próba 
parkietu 

8:30 - 8:55  11:30 – 11:55 14:55 – 15:25 18:25 – 18:55 

Prezentacja bez prezentacji bez prezentacji bez prezentacji bez prezentacji 

Rozpoczęcie 9:00 12:00 15:30 19:00 

 

20. Procedura Covid -19 

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA TRANSMISJI 

KORONAWIRUSA NA TURNIEJU TAŃCA: 

1. Przed wejściem do obiektu  obowiązuje dezynfekcja rąk, 

2. Należy zachować dystans społeczny 1,5 m na terenie obiektu (nie dotyczy tańczących ze 
sobą w parze osób) 

3.Obowiązuje pomiar temperatury przed wejściem do obiektu, 
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4. Obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa na terenie obiektu (nie dotyczy 
zawodników na parkiecie i poza nim w trakcie rozgrywania turnieju), 

5. Zawodnicy, opiekunowie, trenerzy mają obowiązek złożenia wcześniej przygotowanego 
przed przyjazdem na turniej pisemnego oświadczenia (do pobrania na stronie) 
podpisanego przez nich lub ich opiekunów prawnych o braku kontaktu z osobami 
chorymi oraz przebywającymi na kwarantannie oraz że nie wykazują objawów 
wskazujących na zarażenie koronawirusem, 

6. Rejestracja par odbywa się bez książeczek startowych, 

7. W szatniach przebywają jedynie zawodnicy biorący udział w turnieju, 

8. Organizator dochowa pozostałych procedur nałożonych na niego przez GIS, Radę 
Ministrów oraz odpowiednią Uchwałę ZG PTT dotyczącą organizacji współzawodnictwa 
turniejowego z dobie pandemii, oraz będzie działał w zgodzie z bieżącymi, 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

9. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organizatora 
turnieju i obsługę znajdującą się z obiekcie, może dojść do zakażenia, gdyż 
przeważająca większość przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego 
rodzaju zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności 

21. Klauzula informacyjna RODO: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuje się, iż: 
1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 

31-566 Kraków, 
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w 
celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 
udzielonej zgody, 

6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego, 
8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania 

turnieju zgodnie z przepisami STT PTT, 
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób 

przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego, 
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na 

udział w turnieju tańca. XII. Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga 

Kierownictwo Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. 


