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WZÓR 
UMOWA ORGANIZACJI 

TURNIEJU RANKINGOWEGO 
WORLD DANCESPORT FEDERATION 

 
zawarta dn iu…………………pomiędzy  Federacją Tańca Sportowego  z siedzibą  w  Elblągu, Plac 
Kazimierza Jagiellończyka 1, 82 -300 Elbląg,  wpis do rejestru Sąd Rejonowy dla miasta 
Kraków-Śródmieście w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 
KRS 0000130890, NIP: 675-12-81-149   Regon: 356 567 521 reprezentowanym przez:  
1. Antoniego Czyżyka  - Prezesa 
2. Adama Zięciaka   - Skarbnika 
 
zwanego dalej „ FTS”  
 
a …………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………. , ul. ……………………………………………..  
NIP …………………………………     REGON ………………………………………..    
reprezentowanym przez  
1. ………………………………………………………………   - ………………………………..  
2. ………………………………………………………………   - ………………………………..  
 
zwanym dalej „Organizatorem”.  
 

§ 1  
Przedmiotem umowy jest organizacja turnieju rankingowego World DanceSport Federation 
(WDSF) w sporcie tanecznym 
…………………………………………………………………………….  
(data, nazwa turnieju WDSF)  
…………………………………………………………………………….  
(miejsce turnieju – hala, adres) 

§ 2  
FTS oświadcza, że na mocy przynależności do World DanceSport Federation jest właścicielem 
wszelkich praw do organizacji turniejów rankingowych WDSF w sporcie tanecznym na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

§ 3  
FTS powierza organizację turnieju rankingowego WDS F, a Organizator podejmuje się 
zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, zgodnie z niniejszą umową.  
FTS przekazuje Organizatorowi wszelkie pełnomocnictwa, związane z organizacją tej 
imprezy, niezbędne do jej przygotowania i przeprowadzenia.  

 
§ 4  

Za przeniesienie prawa, o którym mowa w §1 Organizator zapłaci FTS kwotę w PLN 
stanowiącą równowartość ………………………  CHF (słownie: …………………………………….  CHF) wg 
stawek obowiązujących w WDSF plus opłata manipulacyjna w kwocie 500 PLN (słownie) 
pięćset zł.  
Należność płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania przez organizatora faktury, 
wystawionej przez FTS, nie później niż 40 dni po zakończeniu turnieju , na konto FTS:  
PKO BP SA o/Elbląg nr 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650  
Powyższa kwota zostanie przekazana do WDSF tytułem uzy skania licencji na organizację 
turnieju rankingowego WDSF.  
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W przypadku nieopłacenia w terminie należności uz yskania licencji na organizację  turnieju 
rankingowego WDSF Organizator zostanie obciążony naliczonymi odsetkami ustawowymi  za 
każdy dzień zwłoki.  
W przypadku nieopłacenia w terminie należności uzyskania licencji na organizację  turnieju 
rankingowego WDSF, co spowoduje niedotrzymanie terminu opłacenia licencji na 
organizację  turnieju rankingowego WDSF do WDSF Organizator zostanie obciążony opłatami 
dodatkowymi naliczonymi przez WDSF.  
 

§ 5  
W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązany jest do:  

1. przekazania Regulaminu turnieju do FTS w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy, 

2. przekazania do FTS propozycji składu sędziowskiego i  skrutinerskiego, który zostanie 
zatwierdzony przez komisję ds.  sędziów  FTS, w terminie 14 dni od daty popisania 
umowy.  

3. przesłania  na 6 tygodni przed datą organizacji turnieju dokładnego wykazu sędziów z 
podziałem na panele poszczególnych turniejów WDSF wraz z sędziami skrutin erami, w 
celu ich zatwierdzenia przez biuro WDSF  - w tym celu należy wypełnić załącznik  nr 2.  
Wypełniony Załącznik należy przesłać e-mailem na adres: fts.poland@gmail.com  

4. respektowania w trakcie organizacji turnieju rankingowego wszelkich przepisów 
WDSF, 

5. zaproszenia poprzez FTS odpowiedniej i lości sędziów , aby rozegrać turnieje zgodnie z 
przepisami WDSF –  załącznik 1  

6. sfinansowania sędziom zagranicznym biletów lotniczych na przelot w obie strony 
(taryfa weekendowa) nie wyższa niż 2500 SFR.  Organizator w porozumieniu z 
zainteresowaną osobą może postanowić inaczej . 

7. sfinansowania sędziom przejazdu w obie strony na podstawie okazanych biletów 
PKP/PKS/Lotniczych, a w przypadku samochodu prywatnego jako równowartości 
iloczynu przejechanych kilometrów i stawki w z łotych 0,50 zł za jeden kilometr 
(organizator w porozumieniu z zainteresowaną osobą może postanowić inaczej).  

8. zagwarantowania sędziom zakwaterowania w hotelu na czas  trwania turnieju 
rankingowego WDSF. Organizator w porozumieniu z zainteresowaną osobą może  
postanowić inaczej.  

9. wypłacenia sędziom  WDSF honorarium za 1 dzień pracy, w wysokości  równowartości 
minimum 200 SFR – zgodnie z cennikiem WDSF.  

10. wypłacenia Sędziemu Głównemu  WDSF honorarium za 1 dzień pracy, w wysokości 
równowartości minimum 250 CHF – zgodnie z cennikiem WDSF.  

11. zapewnienia transportu sędziom z lotniska (dworca) do hotelu, na halę i z powrotem,  
12. zapewnienia wyżywienia sędziom  od chwili przybycia do odjazdu zgodnie z ustalonymi 

pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi warunkami pobytu,  
13. zapewnienia parom finałowym turnieju rankingowego WDSF nagród fin ansowych w 

wysokości minimalnej zgodnej z cennikiem WDSF – załącznik 1  
14. przygotowania i prowadzenia strony internet owej turnieju rankingowego WDSF 

  Link do strony turnieju rankingowego WDSF m oże znajdować się jedynie na:  
a. stronie głównej  FTS www.fts-taniec.pl  
b. stronie www. Związków wojewódzkich  FTS 
c. stronie www. Organizatora 
d. stronie www. WDSF 
e. stronach serwisów reklamujących imprezy taneczne w ramach rekla my 
15. umieszczenia logo FTS i WDSF na głównej stronie wszystkich materiałów 

poligraficznych związanych z turniejem rankingowym WDSF oraz na ścianie czołowej 
w centralnym miejscu hali, w której odbywa się turniej rankingowy WDSF,  

16. przygotowania dla Prezesa FTS oraz zainteresowanych członków zarządu FTS 
bezpłatnych zaproszeń na miejsca honorowe.  

http://www.fts-taniec.pl/
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17. ubezpieczenia imprezy (OC i NW).  Organizator ponosi ryzyko z tytułu niewywiązania 
się z tego obowiązku.  

18. zorganizowania turnieju rankingowego WDSF z należytą starannością , a w 
szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości par i krajów zgodnie z aktualnymi 
przepisami WDSF –  załącznik 1  

 
§ 6  

FTS zobowiązuje się do:  
1. uzyskania zgody WDSF na organizację turnieju rankingowego,  
2. dopilnowania umieszczenia wszystkich turniejów , których dotyczy niniejsza umowa w 

oficjalnym kalendarzu WDSF wraz z linkami do ich stron.  
3. umieszczenia wszystkich turniejów w oficjalnym kalendarzu FTS. 
4. wysłania oficjalnych zaproszeń do sędziów i ich federacji  oraz przekazania 

organizatorowi ich decyzji o akceptacji bądź odmowie przyjęcia zaproszenia, wraz z 
kontaktem do dalszej korespondencji . 

5. dopilnowania zatwierdzenia paneli sędziowski ch i skrutinerskich na poszczególne 
turnieje przez WDSF, po dostarczeniu ich przez organizatora – zgodnie z § 5 pkt.6 

6. udzie lenia Organizatorowi wszelkich rekomendacji i pomocy w wystąpieniach do 
władz i instytucji.  

 
§ 7  

Wszelkie koszty związane z organizacją turnieju rankingowego WDSF ponosi Organizator.  
Wszelką odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji turnieju rankingowe go WDSF ponosi 
Organizator, w szczególności za zobowiązania majątkowe, w tym z tytułu od powiedzialności 
odszkodowawczej, za wyjątkiem ewentualnych roszczeń WDSF z tytułu naruszenia praw do 
organizacji turniejów (§2 i §6 pkt 1).  
 

§ 8  
Organizator nie ma prawa bez pisemnej zgody FTS powierzyć realizacji umowy innemu 
podmiotowi, natomiast ma prawo zlecać wykonanie określonych czynności innym 
podmiotom lub osobom fizycznym.  
 
 

§ 9  
Wypowiedzenie umowy przez FTS może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku  
naruszenia postanowień niniejszej umowy.  
 
 

§ 10 
Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej umowy z obu stron wymagają formy pisemnej.  

 
§ 11 

W przypadkach spornych po wyczerpaniu rozwiązań polubownych strony poddają się Sądowi 
pierwszej instancji  właściwemu dla Federacji.  
 

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
FTS                                                  Organizator
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Załącznik nr 1  
 
 
 

1. Minimalne wymagania organizacji turnieju rangi: 
a. WDSF WORLD OPEN 

 Udział minimum 48 par z 10 krajów 

 Minimum 9 sędziów z 8 krajów 

 Minimalne nagrody dla par finałowych: 
1. Miejsce – 800 EUR 
2. Miejsce – 700 EUR 
3. Miejsce – 600 EUR 
4. Miejsce – 500 EUR 
5. Miejsce – 400 EUR 
6. Miejsce – 300 EUR 
7. W przypadku remisu i większej ilości par w finale niż 6, pozostałe finałowe 

pary otrzymują również minimum 300 EUR. 
b. WDSF INTERNATIONAL OPEN 

 Udział minimum 36 par z 8 krajów 

 Minimum 7 sędziów z 6 krajów 

 Minimalne nagrody dla par finałowych: 
1. Miejsce – 600 EUR 
2. Miejsce – 500 EUR 
3. Miejsce – 400 EUR 
4. Miejsce – 300 EUR 
5. Miejsce – 200 EUR 
6. Miejsce – 100 EUR 
7. W przypadku remisu i większej ilości par w finale niż 6, pozostałe finałowe 

pary otrzymują również minimum 100 EUR. 
c. WDSF OPEN 

 Udział minimum 24 par z 4 krajów 

 Minimum 5 sędziów z 4 krajów 

 Minimalne nagrody dla par finałowych: 
ZALEŻNE OD ORGANIZATORA. 

. 
 


