
Regulamin 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI  

Polskiego Towarzystwa Tanecznego 
na 2016 rok 

1. Nazwa imprezy: Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego 
2. Termin:  17 kwietnia 2016 r.  
3. Miejsce: hala sportowa  Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego 

              przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie. 
4. Organizator: Szkoła Tańca Sportowego ,,AKSEL". 

Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Taneczne, 
                                  Okręg Podkarpacki Polskie Towarzystwo Taneczne. 

5. Wymiary parkietu:   26 x 14 m. 
6. Prawo startu w turnieju mają pary powyżej 15 roku życia – liczy się wiek starszego 

z partnerów (ur. w 2000 roku i wcześniej) spełniające co najmniej jeden z poniższych 
warunków 
a) przynajmniej jedna osoba w parze jest studentem wyższej uczelni (legitymacja 

studencka do wglądu przy rejestracji), 
b) para tańczy w klubie akademickim 
c) tancerze są członkami Akademickiego Związku Sportowego.  

7. Warunki uczestnictwa: 
a)  aktualny wpis w Centralnej Bazie PTT, wpis do rejestru na  2016 rok, posiadanie  
     książeczki startowej PTT lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
b)   posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o przynależności  
      do klubu akademickiego (studenckiego) albo do AZS, 
c)   rejestracja on-line poprzez CBD PTT na stronie Mistrzostw, zgodnie z terminem 
      zgłoszeń tj. do dnia  8 kwietnia 2016r.,zgłoszenia dokonują wyłącznie członkowie 
      wspierający PTT, 
d)  dokonanie opłaty startowej  na konto: 
      Szkoła Tańca Sportowego AKSEL 
       ul. W. Pola 15/13,35-021 Rzeszów 
       nr 10 1020 4391 0000 6102 0003 3092 
     z dopiskiem: 
     ,,wpis do rejestru zawodników Akademickich Mistrzostw Polski PTT 2016 
       +imiona i nazwiska + styl" 
     Opłata startowa wniesiona do 08.04.2016r. wynosi 50 zł od osoby za jeden styl 
     (decyduje data nadania wpłaty).Opłata wniesiona po terminie 08.04.2016r. wynosi 
     100 zł od osoby za jeden styl. 
     W przypadku wycofania sie pary ze startu, opłata nie podlega zwrotowi. 
      Zamknięcie list startowych nastąpi 13 kwietnia 2016r.o godz.24.00.Brak opłaty  
      startowej na koncie organizatora  w tym terminie uniemożliwia start pary 
      w Mistrzostwach. 
 e) pary zobowiązane są do odebrania numeru startowego podczas rejestracji, 
 f)  organizator nie wysyła potwierdzeń przyjęcia par, 
 g) lista startowa par jest publikowana na stronie internetowe Mistrzostw, 
 h)  członek wspierający PTT, który po terminie zgłoszeń decyduje się na wycofanie  
      pary  z udziału w Mistrzostwach, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić  
      pisemnie Organizatora Mistrzostw(opłata nie podlega zwrotowi). 
      W przypadku nie poinformowania organizatora  Mistrzostw członek wspierający    
      ponosi koszt  na rzecz organizatora , w wysokości  opłaty startowej wniesionej po  



      terminie zgłoszeń tj. 200 zł za jeden styl. 

8. Program Mistrzostw*: 

*program może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych par, 
**po rozegraniu eliminacji w stylu standardowym, termin może ulec przesunięciu. 

9. Charakter turnieju: mistrzowski, open w stylach 

10. Zwycięskie pary otrzymują tytuły: 
- Akademickiego Mistrza Polski PTT w tańcach standardowych na 2016 rok 
- Akademickiego Mistrza  Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich na 2016 rok, 
- I-go i II-go Akademickiego Wicemistrza Polski PTT w tańcach standardowych  
  i latynoamerykańskich na rok 2016. 

11. Nagrody:  
- medale dla trzech pierwszych par w każdym stylu 
- dyplomy i puchary dla par finałowych w każdym stylu 
- certyfikat uczestnictwa dla studentów . 
Uwaga: 
Warunkiem  wydania dokumentu jest przesłanie prośby  w tej sprawie  
 wraz ze stosownymi danymi w terminie do 13 kwietnia.  
 Informacja powinna zawierać dokładne dane studenta, kierunek, 
 nazwę i adres uczelni oraz tytuł,  imię i nazwisko Dziekana. 
 Dane należy  przesłać na adres:  slomal@univ.rzeszow.pl 

                         - w tytule maila: ,,AMP 2016-certyfikat". 

12. Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają tancerze lub 
instytucje delegujące. 

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym 
rozgrywane są mistrzostwa. 

14. W czasie turnieju działają: 
a) Sędzia Główny  
b) Komisja Sędziowska i Skrutacyjna 
c) Przedstawiciel PTT  
d) Opieka Medyczna 
e) Kierownik turnieju 

styl rejestracja Próba 
parkietu

eliminacje Gala 
1/2F+F

Pary Akademickie standard 11.00-1200 12.00-1220 12.30 1800

Pary Akademickie latin 13.00-1400 1425-1445 * 1500  ** 1800



15. Stroje i reklama na strojach tanecznych zgodnie z przepisami PTT. 

16. Cennik : 
- akredytacja dla par tanecznych – 50 zł od osoby za styl,  
           - bilety wstępu:    

− bilet całodniowy (eliminacje +gala) – 30 zł 
− bilet całodniowy szkolny(eliminacje +gala) – 20 zł 
− miejsce przy stoliku (eliminacje + gala) – 60 zł 

(liczba miejsc ograniczona) 

Trenerzy par startujących w Mistrzostwach są naszymi gośćmi pod warunkiem 
zgłoszenia uczestnictwa do dnia 13 kwietnia 2016 (celem przygotowania list) 
 na adres :slomal@univ.rzeszow.pl, z dopiskiem "-AMP 2016-trener" 

17. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez dodatkowych opłat. 

18. Pary biorące udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną 
zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez 
Polskie Towarzystwo Taneczne oraz przez organizatorów, na potrzeby 
organizowanych Mistrzostw, a także na wykorzystanie danych osobowych 
w materiałach z Mistrzostw. 

19. W sprawach sporych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniem z 
Kierownikiem turnieju. 

20. W sprawach techniczno-organizacyjnych, wszystkich uczestników Mistrzostw 
obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów. 

21. Kontakt: 
Organizator /Dyrektor Mistrzostw - Anna Niedzielska tel. 603 586 954 
e-mail: anna.niedzielska5@gmail.com 


