Grand Prix Polski PTT

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

Oferta organizacji turnieju
Grand Prix Polski PTT w roku 2017
I. Podstawowe informacje dotyczące imprezy:
Organizator (członek wspierający),
Nazwa i adres osoby prawnej (członka
wspierającego, osobę reprezentującą (wpisać
pełne dane niezbędne do zredagowania umowa
na organizację GPP PTT).
Po zatwierdzeniu kalendarza GPP PTT
umowa zostanie przesłana na wskazany adres.

Nazwa imprezy,
nazwa turnieju towarzyszącego
Wnioskowane GPP PTT
kombinacji
Proponowana data (I-IX.2017)
Data alternatywna (I-IX.2017)
Miejsce (miejscowość, obiekt)
Pisemna opinia właściwego Zarządu
Okręgu PTT lub treść uchwały
zatwierdzającej termin imprezy wraz
z turniejem towarzyszącym.
Ewentualna impreza towarzysząca kategorie i klasy taneczne

II. Informacje dodatkowe:
Posiadane doświadczenie w organizacji
turniejów tańca, w tym GPP PTT
Wysokość opłat dla zawodników
Proponowane wynagrodzenie sędziów
(minimalne honorarium 550 zł)
Obiekt, zaplecze techniczne, wielkość
parkietu, liczba miejsc siedzących na
widowni, szatnie dla zawodników
(np. 4/100 os.)
Planowane elementy wystroju sali
(oświetlenie, scenografia, nagłośnienie,
parkiet, itp.)
Sędziowie zagraniczni
Wysokość nagród finansowych dla par
(obowiązkowe w kategorii Dorośli)

 T (liczba)….
 N
DOROŚLI:
 ST: łączna pula: …….. zł
 LA: łączna pula: …….. zł
MŁODZIEŻ:
 TAK; łączna pula: …….. zł
 NIE
JUNIOR II:
TAK; łączna pula: …….. zł
NIE

Grand Prix Polski PTT

Planowane nagrody dla zawodników
GPP PTT

JUNIOR I:
TAK; łączna pula: …….. zł
NIE
DZIECI STARSZE:
TAK; łączna pula: …….. zł
NIE
puchary (poza obligatoryjnymi dla miejsc I-III)
medale
talony, vouchery na strojem, obuwie, szkolenia
…………..

Prowadząca/y (imię i nazwisko;
doświadczenie w prowadzeniu imprez,
związek z PTT)
Obsługa muzyczna (imię i nazwisko;
doświadczenie w oprawie muzycznej
turniejów tańca, związek z PTT)
Dodatkowe informacje mogące mieć
wpływ na ocenę zgłaszanej propozycji.
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 września 2016 r.
1) drogą elektroniczną do Biura Rankingu PTT na adres email: paweldep@kozminski.edu.pl oraz
2) pocztą na adres (list zwykły - nie odbieramy listów poleconych; decyduje data stempla pocztowego):
Komisja ds. GPP PTT
ul. Ks. Janusza 41/43 m. 112
01-452 Warszawa
UWAGA !!!
W przypadku, gdy przesłane zgłoszenie będzie niekompletnie wypełnione, komisja ds. GPP PTT może odrzucić wniosek
bez rozpatrywania (np. brak pełnych danych do zredagowania umowy).
W przypadku przyznania prawa organizacji turnieju GPP PTT oferta staje się załącznikiem do umowy.
Po zatwierdzeniu przez ZG i przesłaniu zredagowanej umowy, należy podpisać umowę i wraz z kompletnie wypełnionym
regulaminem, zgłoszeniem GPP PTT i turnieju towarzyszącego do CBDPTT, należy przesłać:
1. drogą elektroniczną do Biura Komisji ds. GPP PTT: paweldep@kozminski.edu.pl
2. pocztą na adres: Kimisja ds GPP PTT; 01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 41/43 m. 112
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących GPP PTT należy kontaktować się z Przewodniczącym
Komisji ds. GPP PTT:
Paweł de Pourbaix
Tel. 502 341140
paweldep@kozmisnki.edu.pl
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Dalszą część wypełnia Komisja ds. GPP PTT
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: ............................................................. dn. .................................
.......................................................................................................................
(pieczątka i podpis)

Zatwierdzenie przyznania organizacji: ................................................... dn. ..........................................
.....................................................................................................
(pieczątka i podpis)

Inne uwagi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

