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ZGŁOSZENIA NA ARENĘ MIĘDZYNARODOWĄ 
 

Całkowite zgłoszenie wysyłamy na daną imprezę.  

Nie wysyłamy kilku zgłoszeń na tą samą imprezę. 

 

Przykład: 

 

1. MACEDONIA 
- IDO EUROPEAN BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY 

CHAMPIONSHIPS  

- Tancerze tańczą np. kategorie jazz, modern - przesyłamy jeden kompletny plik w 

excelu na wszystkie wybrane kategorie 

 

2. POLSKA – BRZEG DOLNY 

- IDO EUROPEAN HIP HOP AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS 

- IDO EUROPEAN HIP HOP BATTLE AND BREAK DANCE CHAMPIONSHIPS 

- Tancerze tańczą np. w kategoriach Electric Boogie i Break Dance 

W takim wypadku przesyłamy dwa kompletne pliki w excelu na wszystkie kategorie. 

Po jednym na każdą z imprez. 

 

- Tancerze tańczą np. w kategoriach Hip Hop Battle i Break Dance 

W takim wypadku przesyłamy jeden kompletny plik w excelu na obydwie kategorie 

na imprezę - IDO EUROPEAN HIP HOP BATTLE AND BREAK DANCE 

CHAMPIONSHIPS. 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

wypełniamy plik w excelu 

 
Wpisujemy dane osoby KONTAKTOWEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZGŁOSZENIA 

 

 
 

NAZWĘ TURNIEJU KOPIUJEMY Z KALENDARZA IDO 
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LINK DO KALENDARZA IDO:  

https://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2021.html  

 

 
 

Na liście szukamy imprezy, która nas interesuje: 

 
 

  

https://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2021.html
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Po znalezieniu wybranej imprezy: 

 

 
Po wejściu na kalendarz IDO i kliknięciu „details” w wybranym wydarzeniu można zobaczyć 

datę zgłoszenia na arenę międzynarodową. 

 

 
 

Termin zgłoszenia w Polsce – od tej daty odejmujemy 21 dni (może zdarzyć się, że jest to 14 

dni, ale wtedy dostaniecie Państwo taką informację). 

 

Wszystkie ważne daty znajdują się także na stronie: https://ido-events.pro-software.pl/  

po wybraniu konkretnego wydarzenia, które nas interesuje. 

 

Lista turniejów międzynarodowych: 

 
 

  

https://ido-events.pro-software.pl/
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Wchodzimy w wybrany turniej: 

 

 
 

W datach można znaleźć: 

- daty wysłania deklaracji chęci udziału w imprezie 

- data zgłoszenia w Polsce - termin wysłania zgłoszenia WRAZ Z OPŁATĄ 

- daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia 

 

W KARCIE ZGŁOSZENIA: 

 

Wypełniamy listę imienną wszystkich tancerzy, którzy startują w na wybranej imprezie. 

WAŻNE: UZUPEŁNIAMY LISTĘ ALFABETYCZNIE LUB SORTUJEMY DANE 

 
 

Jak posortować dane? 

1. Wypełniamy listę imienną wszystkich tancerzy, którzy startują na wybranej imprezie 

(wszystkie dane). 

2. Zaznaczamy obszar, który ma się posortować 3 kolumn (Nazwisko, Imię, data – NIE Lp.!). 

3. W pasku narzędzi klikamy "Dane". 

4. W zakładce "Dane" klikamy "Sortuj". 

5. Wybieramy kolumnę, wg której chcemy posortować. 

 

WAŻNE! TRZEBA ZAZNACZYĆ OBSZAR KTÓRY MA SIĘ POSORTOWAĆ! 
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FORMACJE/ GRUPY/ DUETY/SOLO  –  co zrobić by dodać więcej niż jest miejsca  

w pliku: 

 

1. Zaznaczamy wiersze.  

2. Dodajemy np. 30 wierszy poniżej formacji. 

3. Kopiujemy dane z wzoru wypełniania pierwszej formacji.  

4. Wklejamy we wstawione wiersze. 

 

WAŻNE: Najlepiej najpierw przygotować sobie arkusz i dodać tyle formacji, grup, duetów, 

solistów i solistek ile będziecie Państwo zgłaszać, żeby nie zdublowały się dane. 

 

Kategorie wiekowe:  

 7.- (KIDS) 

 12.- (CHILDREN) 

 13.-14 (JUNIORS 1) 

 15.-16 (JUNIORS 2) 

 17.+ (ADULTS 1) 

 31.+ (ADULTS 2)   

 50.+ (SENIORS)  

 

M-ce na KM IDO: JEŚLI W WYNIKACH BYŁ REMIS, TO WSTAWIAMY MIEJSCA Z 

LOSOWANIA (jest osobny plik w opublikowanych wynikach z KM IDO) 

 

FINANSE: 

 

1. Wpisujemy tylko ilość uczestników, a plik sam podlicza nam kwotę. 

2. Dokonujemy przelewu: 

Opłaty dotyczące imprez międzynarodowych IDO należy wnieść na konto: 

Polski Związek Tańca      

ul.  Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław      

Nr konta: 98 1090 2503 0000 0001 4765 0916      

3. Zapisujemy potwierdzenie przelewu. 

4. Jeśli potrzebna nam faktura wypisujemy w pliku dane do faktury.  
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Zgłoszenie w excelu wraz z potwierdzeniem 

opłaty trzeba przesłać najpóźniej do 21 dni 

przed deadline na arenie międzynarodowej na 

adresy: 

 zbigniew.zasada@dance.pl  

 m.gawron@pft.org.pl  

 

mailto:zbigniew.zasada@dance.pl
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