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Polski Związek Tańca Sportowego 
ul. Ciołka 12 lok. 410 
01 – 402 Warszawa 
biuro@pztsport.pl 

 
 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie uprawnień organizatora udziału  

zawodników w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym 

 
 
 
Ja ………………………………………………………………..…………………. wnoszę o przyznanie mi statusu organizatora udziału 

zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w tańcu 

sportowym na czas oznaczony do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Zobowiązuję się, że pełniąc funkcję organizatora udziału zawodników w krajowym i 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w tańcu sportowym będę stosować się 

do aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego Związku Tańca Sportowego, regulaminów 

zawodów i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, a wiedzę tą w stopniu 

niezbędnym do udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym będę przekazywał 

wszystkim zainteresowanym. 



Zobowiązuje się do realizacji zadań wynikających z wdrożenia Rządowego Programu 

Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 przyjętego uchwałą nr 37 Rady Ministrów z dnia 

1 kwietnia 2014 r. i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 

przyjętego uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w części dotyczącej 

współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym. 

Oświadczam, że wszystkie osoby (instruktorzy, trenerzy i opiekunowie) mające kontakt z 

reprezentowanymi przeze mnie zawodnikami w realizacji ich szkolenia sportowego zostały 

zweryfikowane pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Z zawodnikami nie będą 

miały kontaktu żadne osoby nie zweryfikowane pod kątem ich figurowania w Rejestrze lub 

co do których powzięto informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania 

karne o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.). 

Zobowiązuję się do utworzenia konta gmail.com niezbędnego do przesyłania prezentacji 

zawodników ocenianych w rywalizacji hybrydowej. 

 

 

 

_________________________________________ 

                     Podpis wnioskodawcy 

 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1. certyfikat udziału w szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Tańca Sportowego w roku 2020 

lub oświadczenie o powodach niemożności udziału w szkoleniach (Covid).   

2. certyfikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego - „Przeciwdziałanie korupcji – prezentuje politykę 

antykorupcyjną państwa i problematykę whistleblowingu, przedstawia rolę organizacji pozarządowych 

w przeciwdziałaniu korupcji i badania społeczne związane z tą problematyką, dostarcza informacji na 

temat wpływu korupcji na gospodarkę, społeczeństwo i politykę” - 

http://szkoleniaantykorupcyjne.edu.pl/  

3. skan opłaty za wydanie uprawnień na rok 2021 (200 zł) wnies ion ej  na  konto  Polsk iego 
Związk u Tań ca Sportowego PeKaO S.A .  XV I  O/Warszawa 53  1 24 0 213 5 11 11  0 000  
38 70 5366  

4. fot ograf ię organiz atora (min imum 1 MB) 
 
 


