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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa wymagania stawiane kandydatom na skrutinera STT PTT oraz procedurę
odbycia stażu skrutinerskiego.
1.2
Uprawnienia uzyskiwane są w kategorii:
1.2.1 Kandydat-stażysta.
1.3
Kandydatem/stażystą jest osoba ubiegająca się o uprawnienia skrutinera w drodze odbywania
stażu skrutinerskiego.
1.1

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ubiegającym się o uprawnienia skrutinera STT PTT może być członek zwyczajny Polskiego
Towarzystwa Tanecznego, który ukończył 21 lat oraz posiada zdany egzamin dojrzałości.

2.1

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Kandydat/stażysta ma obowiązek :
Złożenia pisemnego wniosku o wydanie indeksu kandydata wraz z wymienionymi
poniżej dokumentami na adres biura PTT ptt@taniec.pl
 skan dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 skan świadectwa dojrzałości,
 1 aktualne zdjęcie.

3.1

3.2

4.
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4.7
4.8
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Wniesienie stosownych opłat wg aktualnego cennika na konto ZG PTT :
 za indeks kandydata/ stażysty,
 za wpis do rejestru sędziów i skrutinerów /kandydat/stażysta/.
INDEKS I STAŻ SKRUTINERSKI:
Odebranie indeksu przez kandydata/stażystę jest warunkiem rozpoczęcia stażu.
Indeksy są ewidencjonowane i wydawane przez ZG PTT.
Indeks jest dokumentem uprawniającym do odbycia stażu przy
komisji skrutacyjnej turnieju.
Na stażowanie kandydat/stażysta powinien uzyskać zgodę , Sędziego Głównego
oraz Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej turnieju.
Kandydat/stażysta ma prawo ubiegać się o licencjonowany Program Skrutinerski PTT po
zaliczeniu minimum 5 turniejów stażowych i podpisaniu deklaracji.
Staż skrutinerski nie jest ograniczony czasowo.
Kandydat/stażysta jest zobowiązany wystażować min. 10 turniejów.
Stażowanie turnieju jest zaliczane podpisem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
w indeksie.
Decyzja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej przy zaliczaniu stażu jest ostateczna.

5. ZAKOŃCZENIE STAŻU I EGZAMIN
5.1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu na II kategorię skrutinerską jest:
 nieodpłatna i potwierdzona wpisem w indeksie praca przy Komisji Skrutacyjnej 10
turniejów jako skrutiner stażysta,
 udział w obowiązkowym szkoleniu ze Skating Systemu i obsługi Programu Skrutinerskiego
PTT,
 złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 wpłacenie na konto ZG PTT opłaty egzaminacyjnej wg aktualnego cennika.
5.2 O terminie egzaminu dla kandydatów informuje Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów co najmniej
z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
5.3

Kandydat/stażysta może ubiegać się jedynie o II kategorię skrutinerską oraz musi odbyć
odpłatne szkolenie z zakresu :







obsługi Programu Skrutinerskiego PTT,
współpracy z Centralną Bazą Danych ,
Skating Systemu ,
Przepisów STT PTT,
Przepisów Skrutinerskich.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

OBOWIĄZKI KANDYDATA / STAŻYSTY
Dbanie o bezwzględne przestrzeganie Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT,
Przepisów Sędziowskich / Skrutinerskich /.
Posiadanie indeksu podczas turnieju.
Noszenie w trakcie turnieju odpowiedniego ubioru stosownego do imprezy.
Stosowanie się do poleceń Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dotyczących prac na
turnieju.

WNIOSEK KANDYDATA – STAŻYSTY

Ja ……………………………………………………………………….
zgłaszam akces do odbycia w ramach Polskiego Towarzystwa Tanecznego
stażu kandydackiego na skrutinera i proszę o wydanie indeksu kandydata – stażysty.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie ustaleń
(przepisów sędziowskich, skrutinerskich, regulaminów STT PTT)

………………………….,dnia ……………………

…………………………….
podpis kandydata - stażysty

