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Zasady ubiegania się o udzielenie pomocy 
organizatorom turniejów tańca towarzyskiego przez 

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT 

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego na prośbę organizatora będącego członkiem wspierającym 
może udzielić pomocy w organizacji turnieju tańca towarzyskiego przeprowadzanego 
w ramach rywalizacji sportowej PTT w następujących obszarach: 
1. Udzielić wsparcia finansowego w granicach uchwalonego budżetu zgodnie z przyjętą 

w danym roku polityką finansową zarządu. 
Wnioski dotyczące udzielenia wsparcia finansowego na organizację turnieju muszą 
zostać złożone najpóźniej do 20-tego styczna roku kalendarzowego którego dotyczą. 

2. Nieodpłatnie przeprowadzić akcję promującą turniej w mediach społecznościowych 
i za pomocą strony internetowej zarządzanych przez Zarząd Okręgu. 
Materiały multimedialne niezbędne do przeprowadzenia akcji promocyjnej zgodnie 
z przedstawionymi wytycznymi dostarcza organizator turnieju na własny koszt. 

3. Udzielić pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu procedur uzyskiwania prawa 
organizacji turnieju oraz starań o otrzymanie praw do organizacji turniejów rangi 
mistrzowskiej. 

4. Zorganizowanie we współpracy z organizatorem turnieju dodatkowych medialnych 
akcji promocyjnych, w których patronat Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT 
podniesie rangę imprezy i ułatwi dotarcie do szerszego grona mediów i potencjalnych 
odbiorców. 

5. Nieodpłatne udostępnienie adresu subdomeny w domenie okręgu, oraz nieodpłatne 
udostępnienie miejsca na stronę turnieju w okresie od przyznania prawa do organizacji 
turnieju do przeprowadzenia turnieju (z możliwością umieszczenia stałego 
przekierowania na stronę z wynikami turnieju). 

Organizatorzy w zamian za udzielenie wsparcia wymienionego w punktach 1-3 zobowiązuję 
się do wykonania następujących czynności: 
1. Umieszczenie w widocznym miejscu w czasie trwania imprezy rollup’u reklamowego 

Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT. 
2. Umieszczenie informacji o patronacie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT na 

materiałach promocyjnych turnieju, oraz przedstawienie ich przez prowadzącego 
w każdym bloku turnieju. 

3. Po zorganizowanym turnieju dostarczenie fotoreportażu zawierającego przynajmniej 
20 ujęć z turnieju (w tym nie więcej niż 20% statycznych / pozowanych), wraz 
z notatką prasową opisującą turniej z prawem do publikacji ww. materiałów w mediach 
zarządzanych przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT. 


