
OPŁATY STARTOWE W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH IDO W ROKU 2022

Opata za pierwszy start w danym roku kalendarzowym (tancerz) 320 zł

Opłata za kolejny start w danym roku kalendarzowym (tancerz) 160 zł

Opłata za każdą zmianę w zgłoszeniu po zarejestrowaniu na oficjalnych listach startowych IDO
(m.in. takie jak wykreślenie uczestnika, dopisanie uczestnika, usunięcie z listy startujących, 

zmiana tytułu, dopisanie tytułu, zmiana daty urodzenia, zmiany imienia, literówki w nazwisku, 
itd.)

16 zł

Opłata po deadline – opłata za pierwszy start w danym roku kalendarzowym 640 zł

Opłata po deadline - opłata za kolejny start w danym roku kalendarzowym 320 zł



AKCES UCZASTNICTWA W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH IDO W ROKU 2022

Zgłoszenie chęci udziału dokonujemy on-line poprzez stronę:
https://ido-events.pro-software.pl
Zgłoszenie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów (solo, duety, pary, tria, grupy, crew, teams, 
formacje, produkcje) chcących wziąć udział w danym wydarzeniu IDO.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od momentu 
otworzenia bramki zgłoszeniowej. Informacja o tym fakcie będzie wysyłana drogą mailową 
ora umieszczana na stronach pztan.org oraz pft.org.pl

Uwaga! w przypadku większej ilości zgłoszeń na dane zawody niż EpN decyduje miejsce zajęte na 
Mistrzostwach Krajowych. 
W przypadku zgłoszenia po  terminie decyduje kolejność zgłoszeń a nie miejsce zajęte na zawodach 
kwalifikacyjnych.

https://ido-events.pro-software.pl/


AKCES UCZESTNICTWA W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH IDO W ROKU 2022

W przypadku grup, formacji i produkcji, które mają zapewniony start z klucza (EpN), wpłacamy jednocześnie 
zadatek (zadatek ulega przepadkowi w wypadku rezygnacji z wyjazdu) w następujących kwotach: 
każda formacj- 500 zł, każda produkcja – 500 zł, - każda mała grupa – 150 zł w terminie podanym jako termin 
zgłoszenia uwzględniające kolejność z KM IDO. 

W przypadku wejścia na listę uprawnionych do udziału w danej imprezie IDO z dalszych miejsc opłatę 
regulujemy w ciągu 7 dni od momentu pojawienia się grupy, formacji na miejscach umożliwiających 
start w danym wydarzeniu IDO. 

Potwierdzenie dokonanej płatności zadatku przesyłamy obowiązkowo drogą e-mailową na obydwa adresy: 
zbigniew.zasada@dance.pl oraz ido@pft.org.pl z dopiskiem jakiego klubu i oraz zawodów dotyczy wpłata. np. 
Górnik Zabrze- ME Hip Hop 2022-zadatek

mailto:zbigniew.zasada@dance.pl
mailto:ido@pft.org.pl


AKCES UCZESTNICTWA W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH IDO W ROKU 2022

UWAGA! W przypadku: 
1. braku wpłaty zadatku miejsce w reprezentacji zajmują automatycznie następne zgłoszone podmioty (dotyczy 
grup, formacji i produkcji).  

2. solistów i duetów nie wpłacamy zadatku. Jednak kolejność na liście zgłoszonych solistów i duetów jest 
kolejnością zgłaszania do bazy IDO przy zgłoszeniu ostatecznym na dane wydarzenie.  

3. przy większej ilości podmiotów mających nominację z jednego klubu, np. 4 grupy i 3 formacje maksymalna kwota 
zadatku wynosi 1.000 zł. Jednakże w przypadku, gdy zespoły nie wezmą udziału w wydarzeniu klub musi 
uregulować zadatek w pełnej wysokości (w podanym przykładzie jest to kwota 4*150 zł + 3*500 zł = 2.100 zł).



ZAKŁADANIE KONTA 

Konto na stronie  ido-dance.com zakładane jest ręcznie przez Kapitana Reprezentacji Polski na wniosek 
przedstawiciela Klubu

Wniosek wypełniamy online poprzez formularz google:

https://forms.gle/ViXuXkYy4JhZBMyq9

Proszę przygotować następujące dane:
Nazwa Klubu, Miasto, 
Osoba do kontaktu, 
Adres e-mail, 
Numer telefonu,
Wnioskowany login i hasło (ciąg znaków alfanumerycznych bez polskich znaków).

https://forms.gle/ViXuXkYy4JhZBMyq9


Po nadaniu loginu i hasła logujemy się na stronie 
www.ido-dance.com w zakładce member area.

http://www.ido-dance.com/


Po zalogowaniu 
wchodzimy w 

zakładkę „dancers”. 



uzupełniamy listę 
zawodników klubu o 

tych, którzy będą 
brać udział w 

zawodach 
międzynarodowych 

organizowanych 
przez IDO, a jeszcze 

się na niej nie 
znajdują.



Uwaga!
Pola obowiązkowe to: 
family name / sur name; 
first name / given name; 
gender; 
year
Ważne !!!
W bazie IDO nie
używamy polskich
znaków oraz 
zachowujemy wielkość 
znaków np. „Jan 
Kowalski”



Po uzupełnieniu listy  
przechodzimy  do 
wprowadzania 
prezentacji. Tworzymy je 
w zakładkach Solo, Duos,  
Couples, Trio itd. w 
zależności w jakich 
kategoriach będą 
zgłaszani zawodnicy.



Uzupełniamy  rubryczkę  dance title / 
dance style o tytuł prezentacji (jeżeli 
prezentacja posiada tytuł) oraz styl 
taneczny np. Disco Dance możemy też 
wpisać choreografa danej prezentacji po 
czym zatwierdzamy  przyciskiem save
Każda z prezentacji będzie miała nadany 
unikatowy nr ID.

„Dancergroup”  
tworzymy  klikając na 
nazwisko z listy „all
dancers”  
tak by znalazło się po 
prawej stronie w okienku
„selected dancers”.



Ważne!!! 
Jeżeli zawodnik lub 
zawodnicy  startują w 
różnych stylach taneczny 
tworzymy dla każdego z 
nich osobną prezentację 
„dancergroup”

Każda z prezentacji 
będzie miała nadany 
unikatowy nr ID.



Gdy jesteśmy pewni, że wszystkie planowane prezentacje są przygotowane do zgłoszenia 
uzupełniamy  arkusz Excel „KARTA ZGŁOSZENIA Wzór z dnia 26_05_2022”.

W zakładce zgłoszenia lista imienna  wpisujemy (kopiujemy) listę wszystkich 
zawodników, których  chcemy ostatecznie zgłosić na zawody podając dane 
dokładnie takie  jakie są w bazie w zakładce „dancers” uzupełniając 
informację o płatności. W przypadku pierwszego startu na arenie 
międzynarodowej  wpisujemy  „nie”, w przypadku kolejnego startu 
wpisujemy „tak”.



Przechodzimy do zakładki „Karta Zgłaszanych Prezentacji”

Na podstawie stworzonych przez nas w bazie „dancegroups” (nie mylić z ID tancerza) uzupełniamy 
„Kartę Zgłoszeń  Prezentacji” o Dyscyplinę, Kategorię, Grupę Wiekową, Tytuł (jeżeli jest wymagany) oraz 
miejsce zajęte na KM.



Zobowiązanie Finansowe w przypadku zgłoszenia w terminie powinno uzupełnić 
się automatycznie. 

Arkusz „Zmiany” wykorzystywany będzie do zmian, dla których potrzebna 
będzie ingerencja Kapitana.

Jeżeli chcemy otrzymać fakturę uzupełniamy dane w zakładce „Zobowiązanie 
Finansowe”



Ostateczne zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu wysyłamy obowiązkowo 
drogą e-mailową na obydwa adresy: 

zbigniew.zasada@dance.pl oraz ido@pft.org.pl

Opłaty dotyczące imprez międzynarodowych IDO należy wnieść na konto:

Polski Związek Tańca
Sekretariat Narodowy IDO Polska

ul.  Siemieńskiego 17/5

50-228 Wrocław

Nr konta: 98 1090 2503 0000 0001 4765 0916
z dopiskiem jakiego klubu i oraz zawodów dotyczy wpłata. np. Górnik Zabrze- ME Hip Hop 2022 

UWAGA!!! W przypadku zadatku dopisujemy słowo "Zadatek" a nie "Zaliczka"

Wypełnione zgłoszenie zapisujemy w formacie excel
Nazwa pliku powinna zawierać  nazwę Klubu oraz zawodów, której dotyczy
np. Górnik Zabrze MŚ JAZZ  2022 Egipt

mailto:zbigniew.zasada@dance.pl
mailto:ido@pft.org.pl


KONTAKT

Szymon Kowalewski
Kapitan Reprezentacji Polski IDO 

Tel +48 604-43-86-43

e-mail ido@pft.org.pl

www.facebook.com/kowalewskiszymon

Grupa na FB  IDO EVENTS 2022

mailto:ido@pft.org.pl
http://www.facebook.com/kowalewskiszymon
https://www.facebook.com/groups/360061432803811/
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