
 

 

Uchwała ZG PTT Nr 118/2013 z dn. 10 września 2013 r. 
 

ZG PTT postanawia zwrócić koszty podróży w wysokości do 5000 zł nominowanej parze: 
Oskar Dziedzic, Klaudia Iwańska + 1 opiekun, na Mistrzostwa Świata w Tańcach 
Standardowych, które odbędą się w Brasov, w dniu 21 września 2013 r. 
 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-21  p-0  w- 0   brak głosowania-2 (AG, IS-Ł)   

Uchwała ZG PTT Nr 119/2013 z dn. 10 września 2013 r. 
 

ZG PTT postanawia zwrócić koszty podróży w wysokości do 5000 zł nominowanej parze: 
Oskar Dziedzic, Klaudia Iwańska + 1 opiekun, na Puchar Świata w 10 Tańcach, który 
odbędzie się w Moskwie, w dniu 19 października 2013 r. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-21  p-0  w- 0   brak głosowania-2 (AG, IS-Ł)      

 

Uchwała ZG PTT Nr 120/2013 z dn. 13 września 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza II termin szkolenia sędziowskiego, które odbędzie się w dniu 25 
października 2013 w Jeleniej Górze o godzinie 10:00. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-20    p-0  w-0  brak głosowania-3 (AN, RW, AB)    
      

Uchwała ZG PTT Nr 121/2013 z dn. 13 września 2013 r. 
 

ZG PTT postanawia skreślić z listy członków nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego tancerza: DZIANIS MARASIN z Białorusi. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-20    p-0  w-0  brak głosowania-3 (AN, RW, AB)   
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Uchwała ZG PTT Nr 122/2013 z dn. 13 września 2013 r. 
 

ZG PTT rozszerza listę sędziów na rok 2013 z dniem 13.09.2013 roku o następującą osobę: 
Aleksandra Karpińska. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-17    p-1  w-2  brak głosowania-3 (AN, RW, AB)   
     

Uchwała ZG PTT Nr 123/2013 z dn. 16 września 2013 r. 
 

ZG PTT postanawia zwiększyć kwotę wydatków  na 2013 dla GSK, z planowanej kwoty 
3.000zł do 11.500zł. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-5  p-7  w- 2     brak głosowania- 9 (AG, MC, MF, AN, GK, GP, MR, 
MT, DW)         

Uchwała ZG PTT Nr 124/2013 z dn. 19 września 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Przepisów i Regulaminów: 
- Dariusz Wiewiórka – Przewodniczący 
- Grzegorz Gargula – Członek 
- Zenon Gardiańczyk – Członek 
- Adam Berkowicz – Członek  

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-19  p-0  w- 0 brak głosowania-4 (MK-H, AG, IS-Ł, DW)  
     

Uchwała ZG PTT Nr 125/2013 z dn. 27 września 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turnieju GPP Kategoria Młodzież  LA  
z 10 listopada 2013 r. na 9 listopada 2013 r. Organizator turnieju – Klub Contra Warszawa. 

 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-23  p-0  w- 0       

Uchwała ZG PTT Nr 126/2013 z dn. 04.10.2013 r. 
 

 

Zarząd Główny PTT zatwierdza regulamin  Mistrzostw PTT i FTS klasy „A”  
i „B” – załącznik nr 1 do uchwały, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2013 r.  
w Łomiankach. 
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Uchwała podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. 

Głosowanie: za-17  p-1  w-0  brak głosowania-5 (DB, DG, JO, AZ, WZ)   
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