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REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO 

 

§1 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2 

Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie ten Klub, którego jest 

członkiem w rozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach. 

§3 

1. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy Klubu w zawodach sportowych zgodnie  

z Kalendarzem Imprez Federacji Tańca Sportowego po uzyskaniu licencji. 

2. Zawodnik uprawiający sport taneczny nie może być jednocześnie członkiem więcej niż 

jednego klubu sportowego. 

§4 

Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę. Podstawą do zmiany barw 

klubowych jest złożenie przez zawodnika pisemnego wniosku do Klubu macierzystego 

(załącznik nr 1) z kopią wniosku złożonego do Klubu, do którego zamierza się przenieść 

(załącznik nr 2). 

§5 

1. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych, 

łącznie z wnioskiem Klubu, do którego zawodnik ma zamiar się przenieść, jest obowiązany w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub 

od daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić 

pisemnej odpowiedzi. 

2. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.1 uważa się, że 

zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych. 
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§6 

W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu 

macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, Klub ten ma 

obowiązek skreślić zawodnika z listy członków swego Klubu po upływie 30 dni 

kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub od daty potwierdzenia przyjęcia 

pisma na jego kopii. 

§7 

Zawodnika, który przestał być członkiem Klubu w trybie określonym przez §6, obowiązuje 

czteromiesięczna karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw 

klubowych. W czasie obowiązywania karencji zawodnik może przystąpić do wybranego 

przez siebie klubu oraz rozpocząć wszelkie działania związane z przygotowaniem do startów 

w zawodach, nie może jednak brać udziału w rywalizacji sportowej. 

 

§8 

Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, 

wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika. 

 

§9 

W przypadku zmiany miejsca stałego zamieszkania przez rodziców lub opiekunów prawnych 

zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości położonej poza miejscem siedziby 

Klubu, który zawodnik dotychczas reprezentował, klub ten zobowiązany jest udzielić 

definitywnego zwolnienia do klubu położonego w nowym miejscu zamieszkania zawodnika, 

na jego pisemny wniosek. 

§10 

Zawodnik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie. Rezygnacja zawodnika  

z członkostwa w Klubie, złożona na podstawie pisemnego wniosku zwalnia z zachowania 

trybu zmiany przynależności klubowej określonego w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych 

po upływie 9 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku. 

Przed upływem 9 miesięcy zawodnik rezygnujący z członkostwa może rozpocząć rywalizację 

sportową reprezentując inny klub po wypełnieniu wymogów wynikających z §4 niniejszego 

regulaminu składając do klubu wniosek o zmianę wniosku rezygnacyjnego na wniosek  

o zmianę barw klubowych. W tym przypadku bieg sprawy liczy się od dnia otrzymania 

odpowiedzi na pierwszy wniosek. 

§11 

Klub ma prawo odmówić wydania decyzji w sprawie przyjęcia wniosku zawodnika  

o rezygnację z członkostwa lub zmiany barw klubowych w przypadku istnienia zobowiązań 

finansowych lub majątkowych zawodnika wobec klubu. 

W takim przypadku klub informuje pisemnie zawodnika o wielkości zobowiązania i trybie 

jego rozliczenia. Informację taką w zakresie nie objętym łączącymi strony umowami 

cywilno-prawnymi, klub podaje do wiadomości właściwego związku wojewódzkiego i klubu, 

do którego zawodnik zamierza przystąpić. 

Procedura ta nie ma zastosowania jeżeli zawodnik rozliczy się w inny uzgodniony z klubem 

macierzystym sposób. 
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§12 

Kluby sportowe mają obowiązek zawiadomić FTS o każdym przypadku złożenia wniosku  

o zmianę barw klubowych przez zawodnika będącego członkiem Kadry FTS w ciągu 7 dni od 

daty złożenia wniosku. 

§13 

Zmiana barw klubowych przez zawodnika Kadry FTS oraz posiadającego klasę mistrzowską 

międzynarodową (S) i mistrzowską krajową (A), wymaga zatwierdzenia przez Zarząd FTS. 

 

§14 

Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika. 

 

§15 

Klub nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu wniosku o zmianę barw 

klubowych. Szczególnie losowe przypadki dotyczące zmiany barw klubowych rozpatruje 

Komisja Dyscyplinarna FTS. 

 

§16 

W zakresie wszelkich wzajemnych zobowiązań finansowych FTS honoruje umowy pomiędzy 

zawodnikiem a klubem zawarte w formie indywidualnej lub w postaci regulaminu klubu 

podpisane przez zawodnika, a w przypadku małoletniego przez jego prawnego opiekuna. 

 

§17 

Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych, karencji i ekwiwalentów 

przysługuje stronom odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej FTS w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

§18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Federacji Tańca 

Sportowego. 


