
Informacja na temat procedury zgłaszania się na ofcjalne wydarzenia międzynarodowe IDO.

DOTYCZY: wszystkich wydarzeń, gdzie podana jest ograniczona liczba zgłoszeń na dane wydarzenie. W 
przypadku, gdy ilość podmiotów zgłaszanych na dane wydarzenie jest dowolna – obowiązuje zgłoszenie 
szczegółowe wysłane razem z potwierdzeniem dokonanej płatności w terminie zgłoszeń w Polsce (na 21 
dni przed deadline na arenie międzynarodowej).

Zgłoszenia bez potwierdzenia dokonanej płatności nie są uwzględniane podczas
rejestracji w DIES IDO.

Akces uczestnictwa w imprezie międzynarodowej Grup i Formacji dokonujemy internetowo on-line poprzez 
stronę http://www.taniecfreestyle.pl/viiew/ido albo http://ido-evients.pro-sotware.pl/
Jednocześnie wpłacamy  zadatek (ulega przepadkowi w wypadku rezygnacji z wyjazdu) 
w następujących kwotach:

- każda formacja – 480 zł - każda mała grupa – 140 zł

w terminie podanym jako termin zgłoszenia uwzględniające kolejność z KM IDO.
Opłatę wnosimy konto:

Polska Federacja Tańca, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
nr 89 1140 2004 0000 3302 7662 0110 

Potwierdzenie dokonanej płatności przesyłamy drogą e-mailową na adres:
zbigniew.zasada@dance.pl i  r.kozlowski@pf.org.pl 

Uwagi! 
1. w przypadku braku  wpłaty zadatku miejsce w reprezentacji zajmują automatycznie następne kluby.
2. w przypadku większej ilości podmiotów mających nominację z jednego klubu np. 3 formacje i 4 małe 
grupy maksymalna kwota zadatku wynosi 1000 zł
Zgłoszenia należy dokonać nieprzekraczalnym terminie 14 dni od uruchomienia zgłoszeń on-line (zostaje 
wtedy wysłana informacja do wszystkich klubów uczestniczących w KM IDO w danych dyscyplinach albo w
ciągu 14 dni po zakończeniu danych Mistrzostw (termin jest liczony od pierwszego dnia po dacie 
kończącej dane wydarzenie).
Uwaga! w przypadku większej ilości zgłoszeń niż EpN na daną imprezę decyduje miejsce zajęte na 
Mistrzostwach Krajowych. Po terminie zgłoszeń (po 14 dniach) decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja na temat zapisów na stronach:
http://www.taniecfreestyle.pl/viiew/ido albo http://ido-evients.pro-sotware.pl/

Ważne daty
Informacja o dyscyplinie Terminy zgłoszeń Wyjaśnienie

Modern
do 12.04.2018 - zgłaszanie wg miejsc 
zajętych na KM IDO, następnie wg 
kolejności zgłoszeń w systemie

Termin zgłoszeń grup i formacji według 
miejsc zajętych na KM IDO i przesłania 
potwierdzenia dokonanego zadatku za 
udział grup i formacji w danym 
wydarzeniu

Ostateczny termin 
zgłoszeń

10.04.2018

Termin zgłoszeń na wzorze zgłoszenia na
arenę międzynarodową – zgłoszenie 
szczegółowe formacji, grup, duetów i 
solistów. Po tym terminie decyduje 
kolejność zgłoszeń i kolejność miejsc na 
KM IDO (jeżeli zgłoszenie zostało 
zrobione w terminie).

Rozpoczęcie wydarzenia 06.06.2018 Start wydarzenia
Zakończenie wydarzenia 09.06.2018 Koniec wydarzenia

Opracowanie: Ryszard Kozłowski korekta: Zbigniew St. Zasada
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