
 
 
 

Regulamin 
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO 

w sprawie zasad nadawania klubom i pozbawiania licencji uprawniających do udziału 
we współzawodnictwie sportowym w tańcu sportowym 

 
 

Art.1.Przepisy regulaminu stosuje się do klubów sportowych, uczniowskich klubów 
sportowych oraz innych stowarzyszeń zwanych dalej "klubami sportowymi", uprawniających 
lub zamierzających uprawiać taniec sportowy i uczestniczyć we współzawodnictwie 
sportowym prowadzonym przez Federację Tańca Sportowego, zwanej dalej FTS. 
 
Art.2. Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez FTS jest 
posiadanie przez klub sportowy licencji, zwanej dalej "licencją", którą nadaje: 
1. Federacja Tańca Sportowego - klubom sportowym uczestniczącym w systemie rozgrywek 

tańca sportowego wszystkich grup wiekowych w kategorii "open" i posiadanych w ich 
obrębie klas tanecznych "A" i "S". 

2. Upoważnione przez FTS Okręgowe Związki Tańca Sportowego (zwane dalej OZTS) - 
pozostałym klubom (sport masowy i rekreacja, oraz klasy taneczne "D" "C" "B"). 
 

Art.3. Dla dokonywania wszelkiego rodzaju czynności związanych z przyznawaniem, 
odmową przyznania i pozbawienia licencji odpowiednio Zarząd FTS powołuje Komisję 
Licencyjną FTS, a Zarządy Okręgowych Związków Tańca Sportowego powołują Okręgowe 
Komisje Licencyjne. 
 
Art.4. Licencję nadaje się na wniosek klubu sportowego na czas nieoznaczony. Aktualizacja 
licencji na dany rok dokonywana jest pod warunkiem spełnienia wymagań w Art. 5 - 7. 
 
Art.5. 
1. Podstawą do wydania/ aktualizacji licencji jest spełnienie przez wnioskodawców 

warunków istotnych dla uczestniczenia we współzawodnictwie w tańcu sportowym. 
2. Warunkami, o których mowa w ust.1 są: 

a) posiadanie przez klub sportowy zarejestrowanego statutu,  
b) uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym dzieci, juniorów, młodzieży, 

dorosłych lub seniorów, 
c) posiadanie lub użytkowanie sali odpowiedniej do prowadzenia treningów tańca 

sportowego, 
d) zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej, 
e) złożenie deklaracji przestrzegania regulaminów sportowych obowiązujących w tańcu 

sportowym. 
 
 



Art.6. Klub sportowy ubiegający się o przyznanie/aktualizację licencji składa wniosek w: 
1. Federacji Tańca Sportowego - kluby uczestniczące w rywalizacji sportowej wszystkich 

grup wiekowych w kategorii "open" i posiadanych w ich obrębie klas tanecznych "A" i "S" 
(zgodnie z odrębnymi przepisami). 

2. Okręgowym Związku Tańca Sportowego właściwym ze względu na siedzibę klubu 
sportowego - wszystkie pozostałe kluby (sport masowy i rekreacja oraz klasy "D" "C" 
"B"). Posiadanie licencji FTS zwalnia z konieczności posiadania licencji OZTS. 

 
Art.7. 
1. Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać: 

a) nazwę klubu sportowego wraz z adresem siedziby oraz dokument potwierdzający 
rejestrację,  

b) oświadczeniu o zapoznaniu się z przepisami obowiązującymi w Federacji Tańca 
Sportowego wraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania, 

c) oświadczenie o honorowaniu uprawnień wolnego wstępu na imprezy sportowe 
wnioskodawcy, przyznanych przez MENiS, Federację Tańca Sportowego i Klub 
Dziennikarzy Sportowych, 

d) stanowisko Okręgowego Związku Tańca Sportowego, 
e) dowód wniesienia opłaty licencyjnej na konto przyznającego licencję. 

2. Wniosek o aktualizację licencji powinien zawierać: 
a) nazwę klubu sportowego wraz z adresem siedziby, 
b) dowód wniesienia opłaty licencyjnej na konto przyznającego licencję. 

 
Art.8.  
1. Organ nadający licencję ocenia stopień spełnienia wymogów, o których mowa w Art.5. 
2. Organ nadający licencję może odmówić przyznania licencji jeśli wnioskodawca nie spełni 

określonych w Art. 5 warunków a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania w 
oznaczonym terminie. 

 
Art.9. Organy nadające licencję mogą cofnąć klubowi sportowemu przyznaną licencję w 
przypadku naruszenia warunków określonych w Art.5 ust.2. 
 
Art.10. 
1. Wysokość pobieranej opłaty za wydanie licencji na dany rok ustala Zarząd Federacji Tańca 

Sportowego w drodze uchwały. 
2. Organ nadający licencje może zwolnić z opłat licencyjnych Uczniowskie Kluby Sportowe. 
 
Art.11.Dowodem potwierdzającym przyznanie/aktualizację licencji na dany rok jest 
umieszczenie klubu sportowego na liście uprawnionych do uczestnictwa w rywalizacji tańca 
sportowego FTS (w biuletynie FTS lub na stronie internetowej FTS). 
 
Art.12. Organami odwoławczymi od decyzji wymienionych w Art. 3 są: 

 Główna Komisja Licencyjna w stosunku do decyzji Okręgowej Komisji  
Licencyjnej, 

 Zarząd FTS w stosunku do Głównej Komisji Licencyjnej. 
 

Art.13 Wzór licencji wydanej przez: 
1. Federację Tańca Sportowego, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
2. Okręgowy Związek Tańca Sportowego, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

 
 



Art.14. Biuro FTS prowadzi ewidencję przyznanych/aktualizowanych licencji, która powinna 
obejmować dane i dokumenty o których mowa w Art. 7, zestawienie wniesionych opłat za 
wydanie licencji oraz oddzielną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania/ 
aktualizacji i pozbawienia licencji. 
 
Art.15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi FTS. 
 
Art.16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2003 r. 
 


