
 
 
 
 
 
 

 

 
                                ……....................., dnia ....................................   

Oferta organizacji turniejów tańca  

Polskiego Towarzystwa Tanecznego w roku 2020 
dotyczy:  
1. Mistrzostw Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich,  
2. Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych,  
3. Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach, Dzieci Starszych, Pro-Am,  
4. Puchar Wieczystego (miejsce Kraków),  
5. Mistrzostw Klas A,B i C,  
6. Pucharu Klas A,B i C 
7. Puchar Klas F, E i D 
8. Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych PTT, Mistrzostwa Polski PTT w SHOW, 
9. Akademickich Mistrzostw Polski PTT,   
10. Polish Open Championschips PTT,  
11.Polish Cup PTT 
Termin złożenia ofert upływa 30 kwietnia 2019. 
 

I. Podstawowe informacje dotyczące imprezy: 
Organizator (członek wspierający lub 
jednostka organizacyjna PTT), 
 Nazwa i adres osoby prawnej,  dane 
 osób reprezentujących 
 (wpisać pełne dane niezbędne do 
zredagowania umowy na organizację turnieju, 
NIP, Regon, reprezentacja ).  
Po zatwierdzeniu turnieju umowa zostanie 
przesłana na wskazany adres. 

 
 

Nazwa imprezy, 
nazwa turnieju towarzyszącego. 
 

 

 Data imprezy  
/zg. z kalendarzem na 2020 rok/  

 

Data alternatywna  
 

 

Miejsce turnieju (miejscowość, adres 
obiektu) - odległość od dworców 
PKP, PKS, lotniska 
 

 

Pisemna opinia o organizatorze 
właściwego dla miejsca organizacji 
turnieju Zarządu Okręgu PTT  

 

Zakres imprezy towarzyszącej  - 
kategorie i klasy taneczne, 
ewentualny czas trwania. 
Harmonogram i program 
szczegółowy imprezy z 
uwzględnieniem imprezy 
towarzyszącej. Planowane pokazy 
taneczne lub artystyczne. 
 

 

II. Informacje dodatkowe: 
Posiadane doświadczenie w 
organizacji turniejów tańca, w tym 
mistrzowskich 

 
 

Proponowana wysokość opłat 
startowych dla zawodników, ceny 
biletów wstępu, ceny stolików. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Prowadzący, konferansjer imprezy 
Obsługa muzyczna 
Zaplecze turnieju: 
proponowany hotel dla sędziów i 
delegowanych osób-odległość od hali, 
infrastruktura noclegowa i 
gastronomiczna dla par itp. 

  

Opis obiektu: 
 zaplecze techniczne, proponowana 
wielkość i rodzaj parkietu (np. 
układany ...),  
liczba miejsc siedzących na  
widowni ( trybuna jednostronna, 
wokół parkietu itp.),  
ilość szatni dla zawodników, 
pojemność  parkingu,  

 

Planowane elementy wystroju sali 
(oświetlenie,  scenografia, 
nagłośnienie, parkiet, itp.) 
Planowana transmisja on-line  

 

Sędziowie zagraniczni Tak (liczba) *…. 
        Nie * 

Nagrody finansowe dla par, 
Pozostałe nagrody 

Tak *  
Wysokość nagród finansowych: .................………………………………... 
Nie * 
Inne nagrody : 
........................................................................................................................ 

Dodatkowe informacje mogące mieć 
wpływ na ocenę zgłaszanej 
propozycji. 

 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i regulaminem turnieju.  
W razie uzyskania praw do organizacji turnieju, odstąpienie od podpisania umowy skutkuje nie 
uwzględnieniem aplikacji o przyznanie imprezy w następnym roku. 

 
Organizator (imię i nazwisko; podpis, pieczątka klubowa):    

 
 
 
 
 

 
Kontakt telefoniczny ............................   e-mail ........................................................  strona www: .................................................... 

 
Wypełnioną i podpisaną ofertę przez osoby reprezentujące członka wspierającego PTT należy przesłać 
do dnia 30 kwietnia:01011000 
1) drogą elektroniczną na adres Biura PTT : ptt@taniec.pl 
2) pocztą na adres (list polecony; decyduje data stempla pocztowego):  
    Polskie Towarzystwo Taneczne  
    31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4 
 
UWAGA !!!  
W przypadku, gdy przesłana oferta będzie niekompletnie wypełniona, komisja może wezwać do uzupełnienia jej w ciągu 
7 dni lub odrzucić wniosek bez rozpatrywania (np. brak pełnych danych do zredagowania umowy). 
W przypadku przyznania prawa organizacji turnieju oferta staje się załącznikiem do umowy. 
 
 
 


