
Polskie Towarzystwo Taneczne      Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Wyróżnień i Odznaczeń PTT 

 

 

WNIOSEK  nr …… 

o przyznanie Odznaki PTT 

 

I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Wnioskodawca  (ZO, ZG PTT)  

Okręg Wielkopolski 

2. Data złożenia wniosku ............................................................................................. 

3. Rodzaj Odznaki (Brązowa,  Srebrna, Złota)  ZŁOTA 

4. Nazwisko i imię Kandydata  Mariola Jańczak-Bogdan 

5. Data i miejsce urodzenia 19.11.1046 

6. Adres / tel.  62-800 Kalisz.…Serbinowska 7/52 tel 660061399 

7. Miejsce pracy (dot. tylko  PTT) …………………………………………………………….. 

8. Data wstąpienia do PTT-rok 1978 przy okazji utworzenia KTT Botafogos” 

9. Funkcja w PTT (rok od – do ) sędzia III kat.-taniec towarzyski..  W początkach lat 80 tych 

tworzenie  komisji do spraw dziecięcego ruchu tanecznego z Alicją Górską-- pisanie 

programów dla danych grup wiekowych, regulamin turniejów, stroje i inne przepisy i 

ustalenia wg rodzących się potrzeb-np. I medale .taneczne dla dzieci. Organizacja 

pierwszych dziecięcych turniejów od 1979/80 roku, także drużynowych „O Fortepianik 

Calisia”. Rok 1978-toUtworzenie klubu „Botafogos który przetrwał 25 lat /ostatnie 5 lat 

pod opieka trenerską Macieja Wypycha/”Organizacja turniejów dla dorosłych „O puchar 

prezydenta Miasta Kalisza. „Jako specjalista z rehabilitacji –przeprowadzałam wykłady i 

warsztaty przy okazji Pucharu prof. Wieczystego –o treningach dziecięcych-jak nie 

szkodzić dziecku. 

Z największych sukcesów to  srebrny aplauz w 1983 r. a 1987 Złoty Aplauz w Koninie z 

dziecięcą formacją taneczną, która była sztandarową formacją w naszym województwie 

propagującą taniec towarzyski 

10. Posiadane odznaki PTT 

………………………………………… rok nadania ……………...………………………   

………………………………………… rok nadania ………………………………………         



11.UZASADNIENIE wniosku (ewentualne załączniki) 

12. Szczególne zasługi i osiągnięcia w PTT (ewentualne załączniki) 

.............................................................................................................................................. 

.............................    ............................................................ 

data         podpis  wnioskodawcy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. WYPEŁNIA KOMISJA WYRÓŻNIEŃ i ODZNACZEŃ 

Komisja opiniuje wniosek pozytywnie / negatywnie* 

Głosowanie: Z ………. P …………. W ………… 

Wniosek Komisji nr ………….. z dnia ……………  

Komisja wnosi o przyznanie / nie przyznanie* przez ZG PTT .................................. 

Odznaki PTT  

Panu / Pani  

……………………………………………………………………………………………….. 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji    podpisy: 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. WYPEŁNIA ZARZĄD GŁÓWNY PTT 

Uchwała ZG PTT nr ………….. z dnia ……………… 

ZG PTT przyznaje Panu/Pani 

………………………………………………………………………. …….…………… Odznakę 

PTT, zgodnie z wnioskiem Komisji nr …………. z dnia …………..  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data przyznania Odznaki  ............................................................................................. 

Nr legitymacji ……….................................................................................................  

 

…………………………………………….. 

Podpis upoważnionej osoby (ZG PTT) 

*-niepotrzebne skreślić 

 


