WARUNKI UCZESTNICTWA
II TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH „O ZŁOTY KŁOS LISIECKI”
Hala Sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół w Liszkach
im. św. Jana Kantego
14 października 2017 r.

I. O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:
a) przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 27 września 2017 r. na adres: zlotykloslisiecki@gmail.com,
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
b) Dokonanie opłaty startowej w wysokości 25 zł/os
Płatność na konto, bądź gotówką w biurze organizacyjnym (Hala Sportowo – widowiskowa przy Zespole
Szkół w Liszkach im. św. Jana Kantego 32-060 Liszki, Liszki 457) podczas rejestracji.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka
Raiffeisen Bank Polska S.A
00-549 Warszawa
ul. Pięknej 20,
IBAN: PL 51 1750 0012 0000 0000 3233 3068
w tytule: Opłata za udział w II Turnieju Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” plus nazwa zespołu
oraz za ile osób
c) przedłożenie książeczek startowych w biurze organizacyjnym
Informację o zmianie kategorii i współpartnera a także zgłoszenie nowej pary należy obowiązkowo dostarczyć sędziemu
skrutinerowi wima28@interia.pl , w terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym startem tej pary. Instruktor
zgłaszający nową parę powinien dostarczyć do biura organizacyjnego zdjęcie legitymacyjne tancerzy z zaznaczeniem na
odwrocie imienia, nazwiska i daty urodzenia uczestnika turnieju.

II. Koszty i informacje organizacyjne:
1. Całkowity koszt zakwaterowania (13-15.10.2017 – 2 noclegi) i wyżywienia od piątkowej kolacji do
niedzielnego obiadu dla uczestników turnieju, opiekunów i kierowców to 150 zł (kwota płatna
niezależnie od ilości noclegów i wykorzystanych posiłków).
2. Z każdego zespołu jeden instruktor prowadzący pary jest zwolniony z w/w opłaty.
3. Opłata startowa od każdego uczestnika wynosi 25 zł.
3. Uczestnicy turnieju startujący i nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia wnoszą opłatę startową
wysokości: 25 zł od osoby.
UWAGA! Po złożeniu karty zgłoszenia do 27.09.2017 rezygnacja z udziału w turnieju jest możliwa do
6.10.2017 bez kosztowo. Po tym terminie w przypadku rezygnacji konieczne będzie pokrycie kosztów
noclegu, wyżywienia i opłaty startowej.
4. Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która powinna też
dokonać ubezpieczenia grupy.
IV. Przyjazd uczestników i rejestracja par:
Hala Sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół w Liszkach im. św. Jana Kantego
32-060 Liszki, Liszki 457
13 październik 2017 r. (piątek) od godz. 19.00 – 21.00 (rejestracja par i kolacja)
14 październik 2017 r. (sobota) od godz. 8.00 – 9.00 (rejestracja par)
Wstępny program
Turniej odbędzie w dniu 14.10.2017 (eliminacje, półfinały i finały).
9.00 – próby parkietu
10.00 – rundy eliminacyjne i półfinały
15.00 – polonez i oficjalne otwarcie turnieju
Wieczorem zaplanowana jest impreza integracyjna dla uczestników turnieju (warsztaty taneczne) i
uroczysta kolacja sędziów i instruktorów.
15.10.2017 – zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
*Szczegółowy program zostanie ustalony po zebraniu kart zgłoszeń.
UWAGI ORGANIZACYJNE
Prosimy, aby wszystkie zespoły, pary przywiozły ze sobą flagi miast, zespołów lub tablice z
nazwami zespołów, które będzie można wnieść na salę podczas oficjalnego rozpoczęcia turnieju.

