Załącznik nr 1
do Uchwały ZG PTT nr 131/2013 z dn. 17.10.2013
ZG PTT na podstawie § 6 pkt. 20 Regulaminu pracy Zarządu ustala następujące zobowiązania
finansowe dla swoich członków (CENNIK PTT na rok 2014)
CZŁONKOSTWO
1. Składka członka zwyczajnego:
a. sędziowie, skrutinerzy i kandydaci
b. pozostali członkowie
2. Składka członka wspierającego
3. Składka członka nadzwyczajnego
WPIS DO REJESTRU CBD
4. Wpis członków zwyczajnych i nadzwyczajnych do rejestru zawodników
Sportu Tanecznego (klasa E-S)
5. Wpis członków zwyczajnych i nadzwyczajnych do rejestru zawodników
Sportu Tanecznego (klasa E-S) po 30 czerwca
6. Wpis do rejestru zawodników grupy Hobby
7. Wpis do rejestru zawodników grupy Hobby po 30 czerwca
8. Wpis do rejestru zawodników grupy Rekreacja
9. Wpis do rejestru zawodników grupy Rekreacja po 30 czerwca
10. Wpis do rejestru członków nadzwyczajnych
11. Opłata za wydanie numeru ID (klasa E-S)
12. Opłata za nadanie karty z ID WDSF 13. Wpis do rejestru sędziów:
- Kandydatów
- Sędziów kategorii III
- Sędziów kategorii II i sędziów skrutinerów
- Sędziów kategorii I
- Sędziów WDSF
Sędziowie WDSF
Sędziowie WDSF PD
Chairmeni WDSF
14. Opłata za przywrócenie numeru ID

20 zł za rok*
20 zł za rok **
300 zł za rok **
20 zł za rok **

80 zł za rok **
50 zł za rok **
80 zł za rok **
50 zł za rok **
20 zł za rok **
10 zł za rok **
1.000 zł (opłata) *
20 zł *
20 zł **
150 zł za rok *
350 zł za rok *
450 zł za rok *
550 zł za rok *
400 zł za rok *
400 zł za rok *
200 zł za rok *
20 zł *

TURNIEJE
15. Za przekazanie praw organizacji turnieju punktowego (w tym zamieszczenie informacji na stronie
www.taniec.pl)
300 zł **
- zamieszczenie informacji na stronie www.taniec.pl o organizowanych turniejach PTT bezpłatne
16. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw Polski PTT i FTS
1000 zł *
17. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw Klasy „A” i „B”
za każdą klasę: 500 zł *
18. Za przekazanie praw organizacji turnieju międzynarodowego i z udziałem par zagranicznych:
a) turnieje z udziałem par, sędziów z 1 kraju
100 zł *
b) turnieje z udziałem par, sędziów z 2-3 państw
200 zł *
c) turnieje międzynarodowe z udziałem par, sędziów z 4 i więcej państw
300 zł *
19. Za złożenie protestu (opłata manipulacyjna) kaucję w wysokości
200 zł *
20. Opłata za turnieje WDSF zgodnie z aktualnym cennikiem WDSF
plus 500 zł *
Zobowiązania za turnieje WDSF, o które złożono wnioski po wyznaczonym terminie,
wzrastają o 50% (dodatkowa opłata w wysokości 50 % opłaty wniesionej na rzecz WDSF).
21. Opłaty za uzyskanie praw organizacji turniejów GPP:
a) GPP Dorośli
ST lub LA lub ST i LA
1.500 zł *
b) GPP Młodzież
ST lub LA lub ST i LA
1.200 zł *
c) GPP Juniorzy II
ST lub LA lub ST i LA
900 zł *
d) GPP Młodzież Starsza ST lub LA lub ST i LA
1.400 zł *
EGZAMINY, SZKOLENIA
22. Opłaty za egzaminy sędziowskie:
a) egzamin na kandydata
b) egzamin na III kategorię sędziowską
c) egzamin na II kategorię sędziowską
d) egzamin na I kategorię sędziowską
e) egzamin na II kategorię skrutinerską

450 zł
500 zł
650 zł
700 zł
400 zł

*
*
*
*
*
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f) egzamin na I kategorię skrutinerską
23. Opłata za szkolenie sędziowskie
WYDANIE KSIĄŻECZEK
24. Wydanie książeczki:
a) dla zawodnika
b) dla sędziego

450 zł *
400 zł *

20 zł *
20 zł *

Objaśnienie:
* opłata płatna na konto ZG PTT PKO BP S.A. I/O Kraków 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310
** opłaty należy dokonać na konto właściwego Zarządu Okręgu PTT
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