CENNIK OPŁAT na 2022 rok i SEZON TANECZNY 2021/2022
Cennik zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZTan Nr 033/2021/08/27

Polski Związek Tańca ustalił następujące zobowiązania finansowe
/decyduje data wpływu opłaty na konto PZTan/
POLSKI ZWIĄZEK TAŃCA - Konto bankowe: Bank Santander: Nr 09 1090 2503 0000 0001 4288 0894

Wpłaty za tancerzy dokonuje klub - Członek Zwyczajny PZTan
WSZELKIE BŁĘDNIE WYKONANE OPŁATY BĘDĄ ZWRACANE Z POTRĄCENIEM OPŁAT BANKOWYCH

I.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI (Kluby / Stowarzyszenia)
Składka członka zwyczajnego na 2022 r. – płatna do 31.12.2021 r. *
Ceny promocyjne:
 przy wpłacie składki w terminie do dn. 30.10.2021 r. opłata wynosi
 przy wpłacie składki w terminie 01.-30.11.2021 r. opłata wynosi

- 565 zł
- 410 zł
- 475 zł

* w przypadku nie opłacenia składki w terminie zastosowanie mają przepisy Statutu PZTan §16 pkt. 4. i 5.
4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa na skutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 lit. a (rezygnacji, złożonej w
formie pisemnej do Zarządu Związku) Statutu, podmiot wnioskujący o ponowne przyjęcie w poczet Członków Związku musi
uiścić składkę członkowską za dany rok oraz opłatę wpisową.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa na skutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 lit. d (nieopłacenia składki
członkowskiej w terminie) Statutu, podmiot wnioskujący o ponowne przyjęcie w poczet Członków Związku musi uiścić
zaległą składkę członkowską, składkę członkowską za dany rok oraz opłatę wpisową.

II.

Opłaty dla nowych członków zwyczajnych:
 Składka nowego członka zwyczajnego
 Wpisowe nowego członka zwyczajnego (opłata jednorazowa)

II.
III.

SĘDZIOWIE
Wpis do rejestru sędziów / skrutinerów na 2022 r.
Ceny promocyjne:
 przy wpłacie składki w terminie do dn. 30.11.2021 r. opłata wynosi
 przy wpłacie składki w terminie 01.-31.12.2021 r. opłata wynosi
Opłata za rozmowy kwalifikacyjne sędziowskie
Opłata za powtórna rozmowę kwalifikacyjną

IV.
V.

Opłata sędziowska nostryfikacyjna
Książeczka sędziowska

I.

- 410 zł
- 410 zł

- 615 zł
- 515 zł
- 550 zł
- 410 zł
- 295 zł

(poprawka musi nastąpić w terminie 6-ciu miesięcy od egzaminu)

- 410 zł
- 30 zł

TANCERZE – opłaty na sezon 2021/2022 (od 01.09.2021 do 31.08.2022)
Uwaga: warunkiem zgłoszenia tancerza na turniej jest posiadanie przez niego aktualnej (opłaconej) składki uczestnika
ruchu na dany sezon taneczny.

I.
II.

Składka uczestnika ruchu na sezon 2021/2022 r.
Książeczka startowa

- 65 zł
- 30 zł

TURNIEJE
I.
II.
III.

Za przekazanie praw organizacji turnieju
- 405 zł
Za przekazanie praw organizacji turnieju Krajowych Mistrzostw IDO
- 1350 zł
Zamieszczenie informacji na stronie www.pztan.pl i www.pztan.org o organizowanych turniejach
PZTan
- bez opłat
POZOSTAŁE OPŁATY

 Zwrot kosztów tytułem wydania stosownego zaświadczenia przez PZTan
o za 1 stronę
o za każdą kolejną kopię

- 14 zł
-

7 zł

