Pakiet Bonusowy:
KADRA PTT 2021
1. Nagrody finansowe za osiągnięcia na Mistrzostwach Polski PTT 2020 roku
dla:
 JUNIOR II za MP w stylach i komb. 10T miejsca 1-3 -po 800,- i m.4-po500,-dla pary
 MŁODZIEŻ za MP w stylach i komb. 10T.: za miejsca 1-2 po 1000,- , za miejsca 3 po 800,i za miejsca 4-po 600,- dla pary*;
 DOROŚLI za MP w stylach i komb. 10T za miejsca 1-2 po1100,-zł ,za miejsce 3 po1000,oraz za miejsce 4 po 800,-dla pary*
 SENIOR I, II, III za MP w stylach-za miejsca 1-3** po 1000,-zł dla pary*
 Decyzją Koordynatora powyższe nagrody mogą dotyczyć również pary zakwalifikowanej
z miejsca 4 MP.
* Uwaga: Ta sama para może skorzystać w ramach tego samego stylu, tylko z jednego
dofinansowania.
** w przypadku małej liczby par zgodnie z Regulaminem powoływania Kadry Senior,
gratyfikowane są miejsca 1-2.

Wypłaty dotyczące pkt. 1 realizowane są w miesiącu marcu 2021 roku
2.

Nagrody finansowe- w każdej kategorii dla par PTT w kat. JUNIOR II;
MŁODZIEŻ; DOROŚLI,SENIOR I,II,III*** startującej w MŚ lub ME
2020 roku, za miejsca 1-3 w stylach lub 1m. w 10T- po 1000 zł dla pary
***Dotyczy par zakwalifikowanych do KADRY PTT, które w sezonie tanecznym 2020/21
oraz 2021/22, reprezentować będą wyłącznie PTT. Kwota wszystkich dofinansowań
dotyczących pkt. 2 nie może przekroczyć rocznie 2000 zł dla pary.
Ta sama para może skorzystać w ramach tej samej konkurencji, tylko z jednego
dofinansowania.
Wypłaty dot. pkt. 2 realizowane są w miesiącu kwietniu 2021 roku na podstawie podania
złożonego przez zainteresowane pary w terminie 01 - 28 lutego 2021 roku na adres
mailowy koordynatora: biuro@astra.szczecin.pl .Wszystkie kwoty wypłacane są
wyłącznie aktywnym(w CBD) parom będącym członkami Kadry PTT, mającymi
wykupione licencje na rok 2021.

3. Ubezpieczenie specjalne NNW od 10 lutego 2021 do 30 stycznia 2022.
4. Strój reprezentacyjny (koszulki lub bluzy) KADRY PTT.
Warunkiem skorzystania z pakietu bonusowego jest przesłanie przez każdą parę Kadry
do 25 lutego, na adres mailowy Koordynatora Kadry: biuro@astra.szczecin.pl dokładnego
adresu klubu macierzystego(ew. inny adres odbioru-jeden na min.1 parę), rozmiaru
koszulki(wybór z rozmiaru dla osób dorosłych –XS,S,M,L,XL) , ORAZ NR KONTA
OSOBNY DLA KAŻDEGO TANCERZA.

