
Cennik FTS na rok 2023 Załącznik nr 1 do uchwały 
Zarządu FTS nr 64/2022 

z dn.20.11.2022

I. Składka członkowska termin PLN
1 Członek zwyczajny PZST 500
2 Członek wspierający PZST 500

3
Członek wspierający FTS (tam gdzie nie ma związku wojewódzkiego); 
niebędący członkiem PZST 500

4 Członek zwyczajny Związku Wojewódzkiego - Klub będący stowarzyszeniem 150

5
Członek wspierający Związku Wojewódzkiego - dział. gospodarcza lub osoba 
prawna 200

6 Członek honorowy 0

II. Wydanie/przedłużenie licencji klubowej termin
1 Taniec sportowy (klub będący stowarzyszeniem) 150
2 Taniec sportowy licencja komercyjna (dział. gospodarcza lub osoba prawna) 250
3 Breaking 150
4 Inne formy tańca 150
5 Taniec sportowy  - rywalizacja H,G,F,E 150
6 Taniec sportowy  - rywalizacja H,G,F,E (tam gdzie nie ma związku 150
7 Filia klubu (na konto związku, na terenie którego działa filia) 50

III.
kl. D - C 120
kl. B - S 150
PD 150

licencja 
uzupełniająca

różnica 
pomiędzy 
niższą a 
wyższą klasą 

kl. H 0
kl. G max 50
kl. F max. 80
kl. E max. 100

3 Formacje taneczne (taniec sportowy) 70
4 Breaking 70
5 Inne formy tańca 70
6 Nabycie/odnowienie licencji WDSF (uzyskanie nr ID) 

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

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

8
jednorazowa licencja za start w turnieju FTS (dotyczy wyłącznie par 
niezarejestrowanych w bazie FTS)  - rywalizacja H,G,F,E

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

IV. Opłata licencyjna za zmianę barw klubowych*
1 zawodnik klasy D, C, B 500
2 zawodnik klasy A - S 1000
3 zawodnik Kadry Narodowej 2000

V. Jednorazowa licecja na organizacje turnieju (zawodów) termin
1 Mistrzostwa Polski oraz Akademickie 1000
2 Mistrzostwa Polski - inne formy taneczne, Breaking 500
3  Puchar Polski w klasach B i A 1000
4 Puchar Regionów 1000
5 Puchar Polski (Open) 1000
6 Grand Prix Polski (za każdą kategorię) 500

Taniec sportowy (bez formacji tanecznych)1

jeden styl na 1 
turnieju/30 zł os.;
kombinacja na 1 
turnieju/40 zł os.

zgodnie z zasadami WDSF 

do 31.01 na 
bieżacy rok

do 31.01 na 
bieżacy rokTaniec sportowy (bez formacji tanecznych); kluby, które nie posiadają 

struktur wojewódzkich płacą stawkę maksymalną **
W przypadku braku związku wojewódziego licencje należy wpłacać na konto 
FTS**

2

jeden styl na 1 
turnieju/30 zł os.;
kombinacja na 1 
turnieju/40 zł os.

                   Wydanie/ przedłużenie licencji sportowej
UWAGA! zawodnicy, którzy wykupili licencję FTS na rok 2020 płacą 50%  opłaty licencyjnej na rok 2021

do 31.01 na 
bieżacy rok

zgodnie z 
umową 
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7 turniej ogólnopolski (opłata za jeden dzień) 500
8 turniej ogólnopolski (opłata za jeden dzień) - inne formy taneczne, breaking 500

9
turniej WDSF (opłata na rzecz WDSF- zgodnie z cennikiem WDSF) plus opłata 
na rzecz PZST 500

10
Mistrzostwa Polski FTS w kat. Juniorów Młodszych i Dzieci Starszych (ST,LA, 
Komb) 500

11 turniej (do klasy E włącznie; tam gdzie nie ma związku wojewódzkiego) 150
12 turniej (do klasy E włącznie) 150

VI. Wydanie/przedłużenie licencji sędziego, skrutinera termin
1 sędzia krajowy kat. A, B 500
2 sędzia krajowy kat. C 400
3 sędzia krajowy główny 300
4 skrutiner kat. II 400
5 skrutiner kat. I 500
6 sędzia międzynarodowy WDSF
7 sędzia międzynarodowy WDSF - PD
8 sędzia międzynarodowy WDSF - Chairperson
9 sędzia - inne formy taneczne, breaking kat. A 500

10 sędzia - inne formy taneczne, breaking kat. B 400
11 sędzia (wojewódzki) 100
12 sędzia krajowy kat. C (sędzia nieposiadający licencji PZST) 150
13 sędzia krajowy kat. B, A sędzia nieposiadający licencji PZST) 200
14 sędzia główny (sędzia nieposiadający licencji PZST) 200
15 skrutiner (nieposiadający licencji PZST) 150

VII. Opłaty za egzaminy sędziowskie:
1 egzamin na kategorię sędziowską A, B 650
2 egzamin na kategorię sędziowską C 500
3 egzamin na kategorię skrutinerską I 550
4 egzamin na kategorię skrutinerską II 500

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

IX Pozostałe opłaty
1 Jednorazowa opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie "dzikiej karty" 200
2 Przywrócenie zawodnika z archiwum PZST 20
3 Opłata za wydanie zaświadczenia/potwierdzenia  30

4
Wpis do bazy danych FTS dla zawodników niezrzeszonych w związkach 
wojewódzkich

20

5
Przywrócenie zawodnika z archiwum (tam gdzie nie ma związku 
wojewódzkiego)

20

6 Przywrócenie zawodnika z archiwum 20

* 50% kwoty PZST przekazuje do klubu, z którego zawodnik odchodzi 

płatne na konto FTS 
płatne na konto związku wojewódzkiego 

zgodnie z 
umową 

do 31.01 na 
dany rok

zgodnie z zasadami WDSF 

** w przypadku przejścia do klasy wyżej (z klasy E do D) należy wpłacić do PZST różnicę pomiędzy licencją E a D; 
warunkiem jest posiadanie przez klub aktywnej licencji PZST


