
Zielona Góra, dnia 15.09.2017r.

Oferta organizacji turnieju 
Grand Prix Seniorów PTT 2018

Zgodnie z regulaminami GPS PTT oraz STT PTT

I. Podstawowe informacje dotyczące imprezy:
Organizator (członek wspierający)

Szkoła Tańca GRACJA
65-036 Zielona Góra, ul.Wyspiańskiego 19a /  NIP 973 06 41 354
Dominika Górska-Jabłońska

Nazwa imprezy  
KONWALIOWY TURNIEJ TAŃCA

Struktura imprezy/proponowany 
program Planujemy realizację  dwu dni turnieju KONWALIOWEGO  z uwzględnieniem GRAND

PRIX POLSKI w stylach, turnieju towarzyszącego we wszystkich kategoriach 
dzieciecych,  GRAND PRIX SENIORÓW i PRO-AM
Realny plan związany jest z przyznaniem nam praw organizacyjnych w/w GP.
Obiekt, prócz sali głównej, posiada drugą – pełnowymiarową salę (parkiet 22x14).
Planujemy rozgrywanie rund eliminacyjnych i turnieju towarzyszącego na sali bocznej, a
Finały wszystkich grup GP  - na sali głównej.
Kategorie SENIORÓW przeplatane będą konkurencjami PRO-AM (sprawdziła się ta 
forma znakomicie w roku poprzednim!)

Proponowana data 12 V 2018  (sobota)

Data alternatywna 13 V 2018 - NIEDZIELA

Miejsce (miejscowość, obiekt) 
Zielona Góra, CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE, ul.Sulechowska

Obiekt wybudowany w 2010 roku, nowoczesny, przestronny (w załaczeniu – zdjęcia), 
widownia -6.000 miejcs, parkiet (SALA GŁÓWNA) – 26x15, sala boczna – 22x14, 
szatnie – wzorcowe !

Pisemna opinia właściwego Zarządu 
Okręgu PTT lub uchwała
zatwierdzająca termin imprezy

 … w toku

Kategorie towarzyszące GPS GPP w stylach (?) ; PRO-AM;
 do 9 H, 10-11 H,G,F,E, 12-13 F,E,D, 14-15 E,D,C, 16+E,D,C,B

II. Informacje dodatkowe:
Posiadane doświadczenie w organizacji 
turniejów tańca, w tym GPS 

Organizacja Turniejów Tańca od 32 lat działalności Szkoły . Wilokrotnie – rangi GPP, 2-
krotnie Mistrzostw Polski, wielokrotnie – turnieje Miedzynarodowe i Drużynowe

Wysokość opłat dla zawodników 

GPPS, GPSC, GPSE – 35 za styl/osoba; 
Turniej towarzyszący – 25 za styl/osoba

Proponowane wynagrodzenie sędziów Minimum 600,- za GP, Ilość sędziów punktujących – 7

Zaplecze techniczne: wielkość 
   parkietu,  ilość miejsc siedzących na 
   widowni, szatnie dla zawodników 
   (ilość/poj.)

Parkiet 26 x 15 m =390 m kw.
Parkiet 22 x 14 m =308 m kw. - sala boczna
Widownia 6.000 miejsc siedzących
Szatnie 6, specjalna sala SENIOR VIP ROOM !, w obiekcie basen, 
odnowa biologicza, przestronne korytarze, restauracja, sklepy, bar.

Dodatkowe informacje (załączniki) 
mogące mieć wpływ na ocenę 
zgłaszanej propozycji.

Tradycyjnie  w Zielonej Górze przewidziany „AFTER PARTY” - czyli „GRILOWANIE i 
BALETY” w siedzibie Gracji (ul.Wyspiańskiego 19a)
Równoległość GRAND PRIX POLSKI – podnosi niewątpliwie prestiż GPS



Corocznie gościmy naszych WSZYSTKICH ! tancerzy poprzez pamiątki turniejowe-
gadżety, bezpłatną wodę, stoiska z art. tanecznymi, obuwiem , usługi fryzjerskie i 
kosmetyczne!

Organizator (imię i nazwisko; podpis, pieczątka klubowa): Dominika Górska-Jabłońska

Kontakt telefoniczny  605 671 877  e-mail   dominikag.j@op.pl    strona www.    gracja-taniec.pl

Wypełnioną i podpisaną ofertę przez osoby reprezentujące organizatora - członka wspierającego PTT wraz z 
opinią lub skanem uchwały ZO PTT należy przesłać do dnia 15 września roku poprzedzającego termin organizacji
turnieju, drogą elektroniczną (skan) do przewodniczącego Komisji ds. Ruchu Seniorów: m.trzemzalski@interia.pl
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