PÁLYÁZAT
az MTÁSZ Szabadidősport
hazai kiemelt versenyeinek tárgyában

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége – a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős
elnökségi tag előterjesztése alapján – az I. számú mellékletben felsorolt 2020. évben megrendezésre kerülő
kiemelt hazai versenyek lebonyolítására pályázatot ír ki.

Általános feltételek
1. A mellékletben felsorolt versenyek rendezési jogára – az MTáSZ rendezéseként megjelölt versenyek

kivételével – pályázatot nyújthat be a mellékelt rendezési kérelmen a Magyar TáncSport Szakszövetség
valamennyi versenytánc szakágban bejegyzett tagszervezete.
2. Az I. sz. mellékletben felsorolt versenyekre a pályázat benyújtásának alapfeltétele, a II. sz. mellékletben
található Nyilatkozat kitöltése, amelyben a rendezvénynek otthont adó intézmény/sportcsarnok
nyilatkozik az adott napra történő helyszíni előjegyzésről.
3. Az I. sz. mellékletben felsorolt versenyekre a pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a pályázónak
nincs semmiféle lejárt határidejű tartozása a Magyar TáncSport Szakszövetséggel szemben, nincs
köztartozása, a tagszervezet nem szűnt meg és nem áll felszámolás alatt.
4. Pályázni csak a pályázati űrlapon – (letölthető az www.mtasz.hu címen illetve megtalálható a pályázati
kiírás végén) – lehet, amely pályázatot ajánlott levélben, e-mail-ben a Magyar TáncSport Szakszövetség
irodájának kell megküldeni.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. november 15. éjfél.
5. A határidő után beérkezett pályázatokat kizárólag a határidőben megérkezett pályázatok elbírálását

követően értékeli a Magyar TáncSport Szakszövetség szabadidősportért felelős elnöksége.
6. A hiányosan kitöltött pályázati űrlapokat, illetve a hiányosan megküldött pályázatokat az
szabadidősportért felelős elnökségi tag nem veszi figyelembe.
7. A beérkezett és visszaigazolt pályázatokat a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége tárgyalja, és
az elbírálást követő 8 napon belül valamennyi pályázót értesíti.
8. A pályázó a pályázati űrlap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az MTáSZ hatályos szabályzataiban

9.

10.
11.

12.

(különös tekintettel a Versenyszabályzatban, a Vagyonértékű Jogok Hasznosításáról szóló
Szabályzatban és a TáncSport Rendezvények Biztonságáról szóló Szabályzatban) 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, és ezt a döntnöki jelentés is megerősíti, akkor a verseny rendezője a következő két
évben nem rendezhet versenyt.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázati kiírásban felsorolt kiemelt versenyekre a versenybírói
testületet a Magyar TáncSport Szakszövetség által vizsgázott érvényes pontozóbírói licenccel
rendelkező testületből válassza.
Pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázat benyújtásával egy időben ezen általános feltételeket
tudomásul veszik, magukra nézve kötelező érvényű irányelveknek elfogadják.
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.
Az adott versenyre kijelölt pontozók, számlálók tiszteletdíját és útiköltségét a rendezők előre egyeztetett
megállapodása szerint kell kifizetni.
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13. Versenyrendezési díjak a 2020 évben:

Klubközi versenyek
Országos Bajnokság

20 000 forint/nap

Területi Bajnokság

20 000 forint/nap

Országos Kupa

20 000 forint/nap

14. Az

országos bajnokságok esetében „Szabadidősport Országos Bajnokság” a hivatalos
versenymegnevezés.
15. A pályázatot elnyert rendező tudomásul veszi, hogy a televíziós jogokkal a Magyar Táncsport
Szakszövetség rendelkezik.
16. A rendező fél tudomásul veszi, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség által kötött exkluzív szponzori
szerződés felhatalmazza arra a Magyar TáncSport Szakszövetséget, hogy a szponzor hirdetését minden
kiemelt versenyen megjelentesse. Amennyiben ilyen reklám kihelyezésére sor kerül, úgy erről a Magyar
TáncSport Szakszövetség és az adott verseny rendezője között külön megállapodás születik a
megjelenés módjára.
17. A pályázati anyagok elbírálásánál az elnökség az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amely
meghatározza a táncverseny rendezési és lebonyolítási körülményeit:
1. Klubközi versenyeknél: a tagszervezet felépítését, szakmai sikereit.
2. Kiemelt versenyeknél: a tagszervezet több éves sikeres versenyrendezési tapasztalatait.
3. A szakmai vezető múltját, és sikeres verseny lebonyolítási tapasztalatait.
4. Amennyiben a verseny rendezőjének előzőleg rendezett versenyéről készült már verseny
minőségét értékelő nyomtatvány, akkor annak eredményét.
Budapest, 2019. október 7.

Kozma Gábor
MTáSZ szabadidősportjáért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tagja
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I. számú melléklet
Tisztelt Tagszervezetek!
A Kiemelt Szabadidős Versenynaptárban feltüntetett dátumokat a Vt. Szakág naptárárának
figyelembevételével készítettük. A beküldött pályázatokat az adott dátumra kérjük megküldeni, a nem
megfelelő versenynapra küldött pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

KIEMELT VERSENYEK 2019
2020. március 7-8.

Területi Bajnokságok

2020. április 26.

Szabadidősport Országos Bajnokság

2020. október 17-18.

Szabadidősport Országos Kupa
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VERSENYRENDEZÉSI KÉRELEM
SZABADIDŐSPORT VERSENYEK RENDEZÉSÉHEZ
A

VERSENYÉRT

FELELŐS

TAGSZERVEZET

, RENDEZŐ

ADATAI:

NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
FAX SZÁMA:
E-MAIL CÍME
WEBCÍME:
ADÓSZÁMA:
BÍRÓSÁGI
BEJEGYZÉS:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:
BANKSZÁMLASZÁM
KÉPVISELŐ NEVE:
KÉPVISELŐ
ELÉRHETŐSÉGE
TELEFON, E-MAIL

A VERSENYÉRT FELELŐS SZAKMAI VEZETŐ ADATAI:
(CSAK TÁNCPEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ SZEMÉLY LEHET)
NEVE
CÍME
TELEFONSZÁMA
FAX SZÁMA
E-MAIL CÍME

A RENDEZNI KÍVÁNT VERSENY ADATAI
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IDŐPONTJA

ELNEVEZÉSE
RENDEZNI KÍVÁNT KATEGÓRIÁK
Korosztály:

A

Kategória

VERSENYKATEGÓRIÁKKAL

Stílus

KAPCSOLATOS

EGYÉB

INFORMÁCIÓ

A VERSENY HELYSZÍNÉNEK ADATAI
NEVE
CÍME
TÁNCTÉR MÉRETE
TÁNCTÉR

x
PARKETTA

MÉTER

EGYÉB

BURKOLATA

BEFOGADÓKÉPESSÉG
WEBCÍME
A VERSENY EGYÉB ADATAI
KEZDÉSI IDŐPONTJA

VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
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PARKETTPRÓBA KEZDETE
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET ÉRKEZÉSE
ZENE

GÉPI

EGYÉB

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
BELÉPŐJEGY ÁRA:
ÖSSZEG FT-BAN
DÍJAZÁS:
( JELÖLÉS X-EL)
TV

KÖZVETÍTÉST
KÉRÜNK

De:
Du:
Egész napos Jegy:
Oklevél:
Érem:
Kupa:
Ajándékok:
Igen
MTÁSZ
SZERVEZÉSBEN
Nem

Este:
Diák,nyugdíjas:

Igen
EGYÉB
TELEVÍ

Nem

ZIÓ

SZÁMLÁLÁS

KÉZI

GÉPI

GÉPI SZÁMLÁLÁS ESETÉN

SPORTCSARNOK
NYILATKOZAT
MELLÉKLETKÉNT
A

VERSENYVEZETŐ

VAN

TESTÜLET

NINCS

HAZAI

TAGJÁRA

SZÁMLÁLÓKRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Pontozóbírók:
ÉS

Számlálóbírók:
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EGYÉB, A RENDEZÉSI KÉRELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGJEGYZÉS, INFORMÁCIÓK:

VÁROS:
-------------------------------TAGSZERVEZETI KÉPVISELŐ
ALÁÍRÁSA
PH.
TAGSZERVEZETI PECSÉT

-------------------------------SZAKMAI VEZETŐ:
ALÁÍRÁSA

KELT:
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I. sz melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott, ……………………………………..………………………………Intézmény / Sportcsarnok
elérhetőség (cím,telefon):…………………………….…………………………………………………..
képviseli:……………………………………………...…………………..., ezúton nyilatkozunk, hogy
előjegyzésre került 20…….

.………….………….........hónap……………………...………napjára

………….…..órától……………….óráig a ………………………………………………………………...
……………………………………………..………………………. egyesület / csoport / tagszervezet
elérhetősége (cím,tel.)…………………..…………………………………………………………………
képviseli:………………………………………………………………………………………….., részére
…………………………………………………………………………………………………Táncverseny
megrendezésének a helyszíne.

A jelen nyilatkozattal vállaljuk az előjegyzésre került időpontban az …………………………….
………………………………………………………..Intézmény / Sportcsarnok szabad kapacitását
és együttműködést a rendezővel.

Bármilyen megkeresés, időpont módosítás esetén előre egyeztetünk az……………………….
……………………………………………… ………………………egyesület / csoport / tagszervezet
képviselőjével.

Kelt:………………………..

20……

…….hóna. ……..nap

………….……………….…………………
Intézmény / Sportcsarnok képviselője
Ph.
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