ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
Aktualizację opracowali: Michalina i Kamil Boreccy
Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków PZTan 14.04.2019

Procedura zmiany barw klubowych zawodnika:
1. Zawodnik nie może reprezentować barw, więcej niż jednego klubu, chyba, że:
a) zostanie podpisane porozumienie między klubami o wypożyczeniu, w którym
określony będzie klub główny, który reprezentuje, czas oraz cel wypożyczenia (np. duet
zawodników z dwóch klubów). W przypadku tancerza do 18 r.ż. pełnomocnictwo podpisuje
rodzic lub prawny opiekun tancerza.
2. Zawodnik powinien złożyć wniosek w formie pisemnej o wypis z klubu do trenera/
właściciela klubu macierzystego. Wniosek o zmianę barw klubowych za zawodnika do 18 roku
życia, składają rodzice lub prawni opiekunowie (obowiązuje data złożenia wniosku).
3. Klub nie może dyscyplinarnie (karencja sportowa) ukarać zawodnika, po złożeniu wniosku
o zmianę barw klubowych (nie zawieszamy za fakt odejścia z klubu, lecz za np. złamanie
regulaminu klubu, PZTan lub nie otrzymanie zapłaty za zawodnika w przypadku porozumienia
między klubami).
4. Po otrzymaniu wniosku od zawodnika, klub macierzysty zwraca książeczkę startową
tancerzowi i dokonuje:
a) zwolnienia zawodnika w bazie i przeniesienia na listę transferową po uregulowaniu
wszystkich należności względem klubu,
b) zobowiązanie klubu przejmującego zawodnika do opłaty odstępnej,
c) nałożenie na zawodnika karencji na okres określony w niżej zamieszczonej tabeli
oraz po upływie karencji zwolnienie zawodnika w bazie PZTan.
5. Administrator PZTan przenosi zawodnika do klubu przejmującego po wniesieniu opłaty
transferowej dla PZTan przez klub przyjmujący zawodnika.
6. W przypadku nie uregulowania odstępnego za zawodnika nałożona zostanie karencja
wg wytycznych zawartych w tabeli.

Klasa taneczna

Opłata Odstępna za
wyszkolenie zawodnika

Opłata
Transferowa dla

Czas trwania karencji, w przypadku nie uiszczenia

PZTan

opłaty odstępnej

Zawodnik klasa E

200zł

50,00 zł

1 miesiąc

Zawodnik klasa D

400zł

50,00 zł

2 miesiące

Zawodnik klasa C

800zł

80,00 zł

6 miesięcy

Zawodnik klasa B

1600zł

160,00 zł

12 miesięcy

Zawodnik klasa A

3200zł

320,00 zł

18 miesięcy

Zawodnik klasa S

6400zł

640,00 zł

24 miesiące

Zawodnik Klasa Z

100zł

50,00zł

1 miesiąc

800,00 zł

80,00 zł

6 miesięcy

(zespołowa) Tylko ligi I,II,

Zawodnik Klasa Z
(zespołowa) Extra liga

7. Jeżeli zawodnik zespołowy posiada klasę w solo, to transfer obowiązuje zgodnie z klasą z
solo.
8. Wniosek o zmianę barw klubowych powinien być złożony w terminie 1 - 30 czerwca. W
innym przypadku opłata odstępna wzrasta dwukrotnie (opłata transferowa również wzrasta
dwukrotnie).
9. Zmiana barw klubowych powinna być potwierdzona zwolnieniem w książeczce startowej.
10. Klub przyjmujący zawodnika za porozumieniem stron wnosi opłatę manipulacyjną do
PZTan, która wynosi odpowiednio:
a) w klasach rekreacyjnych – 0zł,
b) w klasach E-S – 50zł,
11. Klub zwalniający zawodnika ma obowiązek w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania
opłaty odstępnej, odprowadzić opłatę transferową do PZTan. Jeżeli nie odprowadzi tej
opłaty po upływie 14 dni opłata transferowa wzrasta dwukrotnie.
12. Brak odpowiedzi pisemnej klubu zwalniającego zawodnika w terminie 14 dni traktowany
jest jako „milcząca zgoda” na zmianę barw klubowych.

