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REGULAMIN 
KADRY OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 

§ 1 
Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady kwalifikowania par do 
Kadry Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego (KOW PTT), ich praw 
i obowiązków. 

§ 2 

Zasady kwalifikowania pary do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT: 
1. do Kadry uzyskują kwalifikację wszystkie pary finałowe Mistrzostw Okręgu 

Wielkopolskiego PTT; 
2. para startująca w Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego PTT w dwóch kategoriach 

wiekowych otrzymuje swoją nominację do Kadry Okręgu ze starszej kategorii 
wiekowej; 

3. para, która otrzymała nominację do Kadry Okręgu powinna przedstawić na piśmie 
zgodę od trenera prowadzącego na przystąpienie do KOW. Jeśli para nie przedstawi 
zgody od trenera lub nie będzie zainteresowana przystąpieniem do Kadry Okręgu, 
nominacja przechodzi na kolejne pary z Mistrzostw Okręgu; 

4. tancerze z pary zakwalifikowanej do Kadry Okręgu w przypadku zakończenia wspólnej 
kariery w okresie pomiędzy Mistrzostwami Okręgu utrzymują nominację z nowymi 
partnerami; 

5. wykaz par, które uzyskały nominację do Kadry Okręgu przygotowuje Zarząd Okręgu, 
zatwierdza przyjęciem stosownej uchwały i przedstawia go w mediach elektronicznych; 

6. przynależność do Kadry Okręgu jest czasowa, obowiązuje w okresie sezonu 
tanecznego, pomiędzy Mistrzostwami Okręgu Wielkopolskiego; 

7. wniosek o przyjęcie do Kadry Okręgu wraz ze zgodą trenera należy złożyć 
każdorazowo, gdy para uzyskuje nominację do Kadry Okręgu. 

§ 3 

Przywileje Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT: 
1. dodatkowe zajęcia grupowe w czasie szkolenia zorganizowanego przez członka 

wspierającego należącego do Okręgu Wielkopolskiego PTT - szkolenie to musi zostać 
wcześniej zaakceptowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT; 

2. dopłaty do szkoleń grupowych zaakceptowanych przez Zarząd Okręgu 
Wielkopolskiego; 

3. zwolnienie pary z opłat startowych na turniejach organizowanych na terenie Okręgu 
Wielkopolskiego PTT w kategoriach OPEN z wyłączeniem Mistrzostw Okręgu 
Wielkopolskiego, turniejów z cyklu GPP PTT oraz innych turniejów rangi 
mistrzowskiej. 
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§4 

Obowiązki Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT: 
Obowiązkiem Kadry Okręgu jest uczestnictwo w szkoleniach akceptowanych przez Zarząd 
Okręgu Wielkopolskiego - w ilości co najmniej 2/3 szkoleń. Frekwencja będzie naliczana 
co trzy szkolenia. Para, która nie spełni tego warunku, zostanie wykluczona z Kadry. 

§5 

Postanowienia dodatkowe 
1. Para traci nominację oraz przywileje Kadry Okręgu z chwilą odejścia z klubu 

należącego do Okręgu Wielkopolskiego PTT. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd 

Okręgu Wielkopolskiego PTT. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu Kadry Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego wymagają podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Okręgu 
Wielkopolskiego PTT. 
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WNIOSEK 

W związku z otrzymaniem nominacji do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT wyrażamy 
zgodę na zakwalifikowanie nas do grona reprezentantów Okręgu. Jednocześnie 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT. 

Imię i nazwisko partnera:  

Imię i nazwisko partnerki:  

Klub:  

Miejscowość, data:  

Podpisy (w przypadku osób niepełnoletnich podpis składają rodzice): 

   
(partner)  (partnerka) 

Wyrażam zgodę na przynależność w/w pary do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT. 

Podpis trenera:   

Miejscowość, data:  
 


