
 

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE 

 

 

 

REGULAMIN PRACY 

KOMISJI DS. FORMACJI TANECZNYCH  

 

 

 



 

§ 1. 

Komisja  ds. Formacji Tanecznych jest  organem doradczym  i wykonawczym Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego, który został  powołany przez Zarząd  Główny PTT . 

 

§ 2. 

 1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący - wybierany przez Zarząd Główny PTT oraz 

co najmniej dwóch członków, proponowanych przez przewodniczącego, a zatwierdzanych 

przez Zarząd Główny PTT.     

 

2. Posiedzenia komisji zwoływane są w zależności od potrzeb. Komisja pracuje w trybie 

komunikacji elektronicznej, telefonicznej, w razie potrzeby przewodniczący  zwołuje 

zebranie komisji.  

 

3. Przewodniczący koordynuje pracą komisji oraz przedstawia wypracowane stanowisko ZG 

PTT.  

 

   § 4. 

Zadania Komisji; 

 podstawowym zadaniem Komisji jest  propagowanie i rozwój tej formy tańca grupowego wśród 

aktualnych oraz przyszłych członków PTT, 

 Powyższe zadanie Komisja chce realizować poprzez realizację stałego punktu jakim są 

Mistrzostwa Polski FT, ale także poprzez wprowadzenie Turniejów o charakterze Pucharowym, a 

także Festiwali i Przeglądów Makroregionalnych i Regionalnych, które mogą się odbywać przy 

Turniejach Pucharowych PTT, 

 opracowanie Regulaminu dla nowych form grupowego tańca towarzyskiego mającego na celu 

szybki rozwój i powszechne oczekiwanie zmian w ruchu formacyjnym 

 współpraca z Komisją ds. Sędziów i Skrutinerów PTT oraz Komisją ds. MP PTT w szkoleniu i 

wyłonieniu Sędziów na najważniejsze Turnieje PTT oraz przyszłe turnieje międzynarodowe,                 

 opracowanie Regulaminu Turniejów zgodnego z wymogami PZT Sport, 

 przygotowanie propozycji Szkoleń dla trenerów i opiekunów Formacji Tanecznych z zakresu 

choreografii i kompozycji, 

 opracowanie Regulaminu dla Formacji Tanecznych zgodnego z Przepisami WDC AL.Formation 

Rules, 

 powołanie Rady Trenerów, pracujących z grupami formacyjnymi, w celu stałych Konsultacji 

pomiędzy „Środowiskiem” a ZG PTT. 

 

 

§ 5. 

Członkom komisji przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, a także 

udokumentowanych  wydatków, poniesionych w związku  z realizacją zleconych lub  

założonych zadań - zgodnie z planem finansowym ZG PTT. 

 

 

 



 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych  regulaminem lub w sprawach spornych, mają zastosowanie 

przepisy Statutu oraz Regulamin Zarządu Głównego PTT. 

 
 

 

 

 

 

 


