
Cennik FTS na rok 2022 Załącznik nr 1 do uchwały 
Zarządu FTS nr 75/2021

Aktualizacja: uchwała zarządu FTS nr 9/2022

I. Składki Członkowskie termin PLN
1 Członek zwyczajny FTS - Związek Wojewódzki** 500
2 Członek zwyczajny Związku Wojewódzkiego - Klub będący stowarzyszeniem 150

3
Członek wspierający FTS lub Związku Wojewódzkiego - dział. gospodarcza 
lub osoba prawna* 150

4
Członek zwyczajny/wspierający FTS lub Związku Wojewódzkiego - inne 
formy taneczne, breaking * 100

5 Członek honorowy 0

II. Licencje klubów na uczestniczenie w rywalizacji sportowej termin

1 wojewódzkiej 50
2 regionalnej, krajowej i międzynarodowej 150
3 regionalnej, krajowej i międzynarodowej - inne formy taneczne, breaking 100

4 wojewódzkiej 50
5 regionalnej, krajowej i międzynarodowej 150
6 regionalnej, krajowej i międzynarodowej - inne formy taneczne, breaking 100

III.
kl. H 0
kl. G max. 50
kl. F 50
kl. E - C 100
kl. B - S 120
zawodnik 
formacji 
tanecznej**** 70

2 nabycie lub odnowienie licencji - inne formy taneczne, breaking 10
3 nabycie lub odnowienie licencj PD ** 150
4 nabycie/odnowienie licencji WDSF(uzyskanie nr ID) pary kat. Junior, Youth *** 10 CHF
5 nabycie/odnowienie licencji WDSF(uzyskanie nr ID) pary kat. Adult, Senior*** 20 CHF
6 odnowienie licencji WDSF dla par PD*** 25 CHF

7
jednorazowa licencja za start w turnieju FTS (dotyczy wyłącznie par 
niezarejestrowanych w bazie FTS)

w terminie 
wymaganym w 
regulaminie 
turnieju, ale nie 
później niż na 7 
dni przed 
turniejem

IV. Jednorazowa licecja na organizacje turnieju (zawodów) termin
1 turniej wojewódzki 100
2 turniej wojewódzki - inne formy taneczne, breaking 100
3 Puchar Regionów 500
4 Mistrzostwa Polski FTS oraz Akademickie** 1000
5 Mistrzostwa Polski FTS w kat. Juniorów Młodszych i Dzieci Starszych (ST,LA,)** 400
6 Mistrzostwa Polski FTS w klasach B i A** 1000
7 Mistrzostwa Polski FTS - inne formy taneczne, breaking** 500
8 Puchar Polski FTS (Open) ** 1000
9 GPP-Ekstraklasa FTS za każdy styl ** 500

10 turniej z udziałem par (sędziów) zagranicznych (1 do 3 krajów)** 150
11 turniej krajowy (opłata za jeden dzień) 500

                   Licencje zawodników na uczestniczenie w rywalizacji sportowej*
UWAGA! zawodnicy, którzy wykupili licencję FTS na rok 2020 płacą 50%  opłaty licencyjnej na rok 2021

do 31.01 na 
bieżacy rok

dla członka  Związku Wojewódzkiego :

do 31.01 na 
bieżacy rok

dla niebędącego członkiem  Związku Wojewódzkiego, w tym filie: **

do 31.01 na 
bieżacy rok

60 dni przed 
datą turnieju

do 31.01. na 
bieżący rok; 
dotyczy par 

starujących w 
rywalizacji 

międzynarodowej

1 nabycie lub odnowienie licencji

jeden styl na 1 
turnieju/30 zł os.**;

kombinacja na 1 
turnieju/40 zł os.**



Cennik FTS na rok 2022 Załącznik nr 1 do uchwały 
Zarządu FTS nr 75/2021

Aktualizacja: uchwała zarządu FTS nr 9/2022
12 turniej krajowy (opłata za jeden dzień) - inne formy taneczne, breaking 200
13 Regionalne Mistrzostwa Polski FTS 500

14
turniej WDSF (opłata na rzecz WDSF- zgodnie z cennikiem WDSF) plus opłata 
na rzecz FTS** 500

V. Licencje sędziów termin
1 sędzia wojewódzki (sport masowy)* 100
2 sędzia krajowy II kat. 500
3 sędzia krajowy I kat. 600
4 sędzia krajowy główny 300
5 skrutiner II kat. 500
6 skrutiner I kat. 600
7 sędzia międzynarodowy WDSF*** 110CHF
8 sędzia międzynarodowy WDSF - PD*** 110CHF
9 sędzia międzynarodowy WDSF - Chairperson*** 50CHF

10 sędzia - inne formy taneczne, breaking II kat. 300
11 sędzia - inne formy taneczne, breaking I kat. 400

VI. Opłaty za egzaminy sędziowskie:
1 egzamin na II kategorię sędziowską 650
2 egzamin na I kategorię sędziowską 700
3 egzamin na II kategorię skrutinerską 500
4 egzamin na I kategorię skrutinerską 550

VII. Opłata za szkolenia sędziowskie termin
1 Obowiązkowe szkolenie sędziowskie na rok następny do 31 maja 500

VIII Pozostałe opłaty
1 Jednorazowa opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie "dzikiej karty" 200

2
Wpis do rejestru książeczek startowych FTS dla zawodników niezrzeszonych 
w związkach wojewódzkich

20

3 Przywrócenie zawodnika z archiwum 20

poz. od I do IV płatna na konta Związków Wojewódzkich z zastrzeżeniem punktów oznaczonych * / **
poz. od V do VII na konto FTS- opłaty indywidualne z zastrzeżeniem punktów oznaczonych * / **

** płatne na konto FTS
*** płatne indywidualnie do WDSF za pomocą karty kredytowej
**** licencja nie upoważnia do udziału w rywalizacji sportowej poza zawodami dla formacji tanecznych

poz. V. sędzia opłaca tyle licencji ile posiada (nie ma jednej opłaty za kilka licencji.)

60 dni przed 
datą turnieju

poz. IV. Licencje za turnieje opłacamy niezależnie od siebie, tzn. podstawową licencją jest licencja za turniej 
ogólnopoplski, którą wpłacamy zawsze na konto wojewódzkiego związku bez względu na organizowanie przy nim 
np. Mistrzostw Polski FTS, Pucharu Polski FTS czy GPP Ekstraklasy FTS, które opłacamy bezpośrednio na konto 

* członek wspierający FTS płatne na konto FTS, członek wspierający Związku Woj. płatne na konto Związku 

do 31.01 na 
dany rok

do 31.01 na 
bieżacy rok


