WARUNKI UCZESTNICTWA
I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich
„O SERCE BESKIDÓW”
Bielsko-Biała 12-14. 02. 2016r.
1. O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:
 przesłanie w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. karty zgłoszeniowej
na adres : Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „Beskid”
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 12,
lub e-mail: romana.polok@wp.pl
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Organizator bardzo prosi o przestrzeganie terminu przesyłania zgłoszeń !!!
 dokonanie opłaty startowej w wysokości 25zł/os.
- przelewem bankowym na konto:
ING Bank Śląski S.A. 60 1050 1070 1000 0022 2467 8900
- gotówką, w Biurze Organizacyjnym
Piątek ( 12.02.2016r) w Miejskim Domu Kultury
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 12
Sobota ( 13.02.2016r.) w Centrum Sportowym Widok
43-300 Bielsko-Biała ul. Widok 12
 przedłożenie w Biurze Organizacyjnym książeczek startowych,
W przypadku osób startujących po raz pierwszy, instruktor pary zobowiązany
jest do poinformowania sędziego skrutinera o tym fakcie na 7 dni przed
rozpoczęciem konkursu / wima28@interia.pl/ oraz dostarczenie do Biura
Organizacyjnego zdjęcia legitymacyjnego z zaznaczeniem na odwrocie imienia,
nazwiska i daty urodzenia uczestnika.
2. Zakwaterowanie, wyżywienie i rejestracja
 Zakwaterowanie
Pary biorące udział w konkursie zakwaterowane będą:
- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bolek i Lolek” ul. Starobielska 10
43-300 Bielsko-Biała
- w Ośrodku „Beskidy Park” Al. Armii Krajowej 316 , 43-300 Bielsko-Biała
Decyzję o przydziale grup do poszczególnych miejsc noclegowych podejmuje organizator
biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność
zgłoszeń.
3. Koszty:
 Opłata startowa – 25zł/os. Kara Mazurowe - 50zł / Karo
 Opłata akredytacyjna :
- dla uczestników konkursu –- 130zł/os ( obejmuje 2 noclegi, wyżywienie od
kolacji w dniu 12.02 do obiadu 14.02)
- dla osób towarzyszących - 140zł/os.(obejmuje 2 noclegi, wyżywienie od
kolacji w dniu 12.02 do obiadu w dniu 14.02)
 Jeden instruktor z każdego zespołu zwolniony jest z wszelkich opłat

Organizator zastrzega, iż powyższe opłaty dotyczą każdej osoby, bez względu na
stopień wykorzystania warunków bytowych. Wyjątek stanowią osoby nie korzystające z
wyżywienia, noclegów oraz tzw. imprez integracyjnych - regulują jedynie kwotę „opłaty
startowej”.
4. Informacje dodatkowe
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym
zakresie.
5. Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 12
 Romana Polok tel: 794 900 889 – koordynator, e-mail: romana.polok@wp.pl
 Barbara Rybczyk tel: 690 215 004, e-mail: zpitbeskid.bb@gmail.com

