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PÁLYÁZAT 
a szabadidő táncsport szakterület  

hazai kiemelt területi versenyeinek tárgyában 
 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége – a szabadidő táncsportért felelős elnökségi tag 
előterjesztése alapján – a 2014. évben megrendezésre kerülő területi szabadidősport versenyek 
lebonyolítására ismételt pályázatot ír ki az alábbiak szerint:   
 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 
1. Az alábbiakban felsorolt versenyek rendezési jogának elnyerésére a mellékelt rendezési 

kérelmen pályázatot nyújthat be valamennyi MTáSZ tagszervezet és a szabadidő táncsport 
szakterületen regisztrált szervezet.  
 
TERÜLETI BAJNOKSÁGOK  
(Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Pest megye) időpont: 2014. október hétvégéi 

 
2. A felsorolt versenyekre a pályázat benyújtásának alapfeltétele a rendezési kérelemhez tartozó 
nyilatkozat megküldése, amelyben a rendezvénynek otthont adó intézmény/sportcsarnok 
nyilatkozik az adott napra történő helyszíni előjegyzésről.  
 
3. A felsorolt versenyekre a pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a pályázónak nincs 
semmiféle lejárt határidejű tartozása a Magyar TáncSport Szakszövetséggel szemben, nincs 
köztartozása, a szervezet nem szűnt meg és nem áll felszámolás alatt.  
 
4. Pályázni csak a pályázati űrlapon – (letölthető az www.mtasz.hu weboldalról) – lehet, amely 
pályázatot ajánlott levélben, e-mail-ben vagy faxon a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájának 
kell megküldeni.  
 
5. A pályázatok beérkezési határideje: 2014. augusztus 12. (kedd)   
A határidő után beérkezett pályázatokat kizárólag a határidőben megérkezett pályázatok 
elbírálását követően értékeli a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége. 
  
6. A hiányosan kitöltött pályázati űrlapokat, illetve a hiányosan megküldött pályázatokat az 
elnökség nem veszi figyelembe.  
 
7. A beérkezett és visszaigazolt pályázatokat a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 
2014. augusztus 19-ig értékeli, és az eredményről az elbírálást követő 8 napon belül valamennyi 
pályázót értesíti.  
 
8. A pályázó a pályázati űrlap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az MTáSZ Szabadidősport 
Szabályzatában leírt versenyrendezésre vonatkozó szabályokat ismeri, és az azokban előírt 
versenyrendezési feltételeket biztosítani tudja az adott verseny megrendezéséhez. Ha ezen 
szabályok bármelyikét a verseny rendezője megsérti, a verseny rendezője a következő évben nem 
rendezhet versenyt.  
 
9. A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázati kiírásban felsorolt területi versenyekre a 
versenybírói testületet a Magyar TáncSport Szakszövetség jelöli ki az alábbiak szerint: 
 
A versenyvezető testület tagjait a Rendező jelöli ki az MTáSZ aktuális pontozóbírói listájából. 
Külföldi pontozóbíró felkérésére a Rendező kérelme alapján van lehetőség (ezt a pályázatban 
előre kell jelezni).  A versenyvezető testület listáját az MTáSZ Szabadidősportért felelős Elnökségi 
tagjának előterjesztése alapján az MTáSZ elnöksége hagyja jóvá. 

http://www.mtasz.hu/
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10. Pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázat benyújtásával egy időben ezen általános 
feltételeket tudomásul veszik, és azokat magukra nézve kötelező érvényű irányelveknek 
elfogadják.  
 
11. A pályázók tudomásul veszik, hogy sikeres pályázat után külön szerződést kell kötniük a 
Magyar TáncSport Szakszövetség elnökségével, amely részletesen szabályozza a versenyek 
lebonyolításának feltételeit, módját és kereteit. 
 
12. Az adott versenyre kijelölt versenyvezető testületi tagok tiszteletdíját és útiköltségét a Magyar 
TáncSport Szakszövetség elnökségének erre vonatkozó határozata szerint kell kifizetni.  
 
Budapest, 2014. július 29.  
 
  
 
Sági István 
elnök 
 


