
 

Pakiet Bonusowy: 

KADRA PTT 2020 

1. Nieodpłatny jednorazowy udział w szkoleniu ogólnopolskim 

organizowanym przez ZG PTT. 

2. Oficjalne spotkanie Kadry PTT z przedstawicielami Zarządu Głównego 

PTT. 

3. Zniżka 50 % za akredytację w POC 2020, za konkurencję związaną 

bezpośrednio z nominowaną kategorią wiekową i stylem - realizowany 

poprzez podanie o zwrot kwoty należnej wysłane na adres mailowy: 

biuro@astra.szczecin.pl w terminie do 4 tygodni po zakończeniu turnieju na 

podany indywidualny rachunek bankowy. 

4. Nagrody finansowe za osiągnięcia na Mistrzostwach Polski PTT 2019 roku 

dla: 

 JUNIOR II za miejsca 1-3 w stylach i 1-2m.10T po 900,-zł dla pary 

 MŁODZIEŻ za miejsca 1-3 w stylach i 1-2m.10T po 1000,-zł dla pary* 

 DOROŚLI za miejsca 1-3 w stylach i 1-2m.10T po1100,-zł dla pary* 

* Uwaga: Ta sama para może skorzystać w ramach tego samego stylu, tylko z jednego 

dofinansowania. 

Wypłaty dotyczące pkt. 4 realizowane są w miesiącu lipcu 2020 roku 

5. Nagrody finansowe- w każdej kategorii dla par PTT w kat. JUNIOR II; 

MŁODZIEŻ; DOROŚLI** startującej w MŚ lub ME  2019 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 

2019/20 oraz 2020/21, reprezentować będą wyłącznie PTT. Kwota wszystkich 

dofinansowań dotyczących pkt. 4 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. 5 realizowane są w miesiącu kwietniu 2020 roku na podstawie podania 

złożonego przez zainteresowane pary w terminie 01 - 28 lutego 2020 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 2020.  

6. Ubezpieczenie specjalne NNW od 10 lutego 2020 do 30 stycznia 2021. 

7. Strój reprezentacyjny (koszulki lub bluzy) KADRY PTT. 

8. Kwalifikacje na Mistrzostwa Polski PTT 2020 –  

 JUNIORZY II i MŁODZIEŻ -pary z miejsc 1-3 MP w stylach w 2019r. 

zwalnia się z jednego obowiązkowego startu w GPP  

 DOROŚLI -pary z miejsc 1-3 MP w stylach oraz 1m.MP w 10 T. w 2019r. 

zwalnia się z dwóch obowiązkowych startów w GPP. 
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