POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

REGULAMIN PRACY
KOMISJI DS. GRAND PRIX POLSKI PTT

Warszawa, wrzesień 2014

§ 1.
Komisja ds. Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem
doradczo-wykonawczym uchwał ZG PTT oraz niniejszego Regulaminu.
§ 2.
Komisja ds. Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego prowadzi
działalność przez cały okres trwania kadencji ZG PTT zgodnie z uchwałą ZG PTT.
§ 3.
1. Komisja działa w składzie minimum 3 osobowym, w tym: przewodniczący, sekretarz,
członek/członkowie (1-3).
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub co najmniej 2 osoby ze
składu Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej niż razy na rok.
3. Komisja podejmuje decyzje w formie propozycji uchwał ZG PTT, które zapadają w
trakcie dyskusji członków Komisji. Pomiędzy zebraniami decyzje podejmowane są w
drodze konsultacji elektronicznych.
§ 4.
Komisja ds. GPP PTT prowadzi prace w zakresie realizacji cyklu GPP PTT w danym
roku kalendarzowym:
1. Uczestniczy w przyznaniu praw do organizacji turnieju GPP PTT:
a) Rejestrowanie przesłanych przez organizatorów ofert organizacji turnieju GPP
PTT na rok następny
b) Przygotowanie listy proponowanych organizatorów do zatwierdzenia przez
ZG PTT
c) Przedstawienie ZG PTT propozycji Kalendarza GPP PTT
d) Opublikowanie zatwierdzonego uchwałą przez ZG PTT kalendarza GPP PTT
na stronie www.taniec.pl.
2. Prowadzi działania formalno-prawne dotyczące organizacji turnieju GPP PTT:
a) Zleca pracownikowi Biura ZG PTT przygotowanie oraz wysyłkę umów i
faktur do organizatorów.
b) W przypadku, gdy dane zawarte w umowie różnią się od złożonej oferty
Komisja ds. GPP PTT ma obowiązek przedstawienia ZG PTT powyższej
sytuacji.

c) Komisja może rekomendować niepodpisanie umowy i odebranie prawa
organizacji GPP PTT w roku bieżącym i następnym wraz z uzasadnieniem i
ewentualnym wyjaśnieniem organizatorów co do niedotrzymania procedur,
jeżeli takowe wpłynęło.
d) Komisja wykreśla z kalendarza imprez GPP PTT turniej, którego organizator
nie prześle do Biura ZG PTT potwierdzenia dokonania opłaty oraz podpisanej
umowy w terminie 14 dni od ich otrzymania.
3. Prowadzi działania dotyczące umieszczenia turnieju GPP PTT w kalendarzu
imprez PTT:
a) Weryfikacja Regulaminu turnieju GPP PTT (zatwierdzonego przez
właściwy Zarząd Okręgu PTT - według wzoru załącznik nr 2 do
Procedury umieszczenia turnieju tańca w kalendarzu PTT z dnia
1 września 2010 r.) oraz linku do strony www turnieju.
b) Sprawdzenie zgodności informacji zawartych na stronie z ofertą,
umową, Regulaminem GPP PTT i Przepisami STT PTT.
c) Współpraca z Komisją ds. Sędziów i Skrutinerów w celu zatwierdzenia
składu sędziowskiego
4. Pozostałe obowiązki Komisji ds. GPP PTT:
a) Monitorowanie na stronie www.taniec.pl wykazu turniejów GPP PTT,
rankingu par na podstawie wyników turniejów GPP PTT.
b) Monitorowanie wybranych
przestrzeganie regulaminów.
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c) Rejestr przesyłanej dokumentacji i korespondencji związanej z GPP
PTT.
d) Przygotowanie budżetu Komisji.
e) Prowadzenie spraw bieżących (m. in. . przygotowanie propozycji zmian
w kalendarzu GPP PTT do głosowania przez ZG PTT; pomoc
merytoryczna dla organizatorów).

§ 4.
Komisja ds. GPP PTT prowadzi powyższe prace według ustalonego na dany rok
ramowego haromonogramu

