
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W VIII OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCÓW POLSKICH 

„ŚLĄSKI DIAMENT 2022” 

1. O DOPUSZCZENIU PARY DO TURNIEJU DECYDUJE: 

a) Zgłoszenie za pomocą Platformy Tańców Polskich –https://turnieje-tp.cioff.pl/ do dnia 11.11.2022 r. 

b) Dokonanie opłaty startowej na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach   
do dnia 14 listopada 2022 r.: 

ING BANK ŚLĄSKI, numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 
Z dopiskiem: „Opłata startowa – Śląski Diament 2022” 
 

c) Przedłożenie książeczek startowych w Biurze Organizacyjnym. 

W przypadku pary startujące po raz pierwszy, informacja o braku książeczki zostanie przekazana 
organizatorom automatycznie przez system podczas wysyłania zgłoszenia. Nowe książeczki będą do 
odebrania w Biurze Organizacyjnym.  

2. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I REJESTRACJA 

a) Zakwaterowanie: 

Uczestnicy sami zabezpieczają noclegi. Organizator rekomenduje hotele: 

Ustalone ceny za pokój na hasło: „Śląski Diament” 

1. Ibis Budget Katowice Centrum 
Aleja Roździeńskiego 18,  
40-202 Katowice 
+48 32 200 44 50 

Pokój 1-osobowy – 150 zł / doba, nocleg ze śniadaniem 
Pokój 2-osobowy (typu twin/double) – 175 zł / doba, nocleg ze śniadaniem 

2. Hotel Katowice 
Aleja Wojciecha Korfantego 9,  
40-951 Katowice 
+48 256 11 11 

Pokój 1-osobowy – 160 zł / doba, nocleg ze śniadaniem  
Pokój 2-osobowy – 240 zł / doba, nocleg ze śniadaniem  
Pokój 3-osobowy – 290 zł / doba, nocleg ze śniadaniem  

3. Hotel Park Diament Katowice**** 
Wita Stwosza 37,  
40-042 Katowice 

Pokój 2-osobowy – 250,00 zł / doba, nocleg ze śniadaniem 
Pokój 3-osobowy – 330,00 zł / doba, nocleg ze śniadaniem 



 

Rezerwacja bezpośrednio przez:  Michał Semeniuk (Business Development Manager) 
tel.: +48 667 443 343 
msemeniuk@hotelediament.pl 

Powyższe hotele to wyłącznie propozycje. Zachęcamy do przeglądu oferty innych hoteli oraz 
hosteli w Katowicach.  

b) Wyżywienie. 

Obiad 26.11.2022  28 zł 
Kolacja 26.11.2022  20 zł 

Organizator zabezpieczy w miejscu turnieju po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 
zainteresowanych (za pomocą Platformy Tańców Polskich). Istnieje możliwość wystawienia faktury 
przez firmę cateringową. Preferowana płatność – gotówka. 

  
c) Biuro organizacyjne. Rejestracja. 
 - w piątek od godz. 21.00 w holu hotelu Ibis Budget Katowice Centrum 
 - w sobotę od godz. 8.00 w miejscu rozgrywania Turnieju 
    Sala Gimnastyczna Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” (Aleja W. Korfantego 35) 

3. KOSZTY 

a) Opłata startowa: 30 zł/os. 
b) Dodatkowe wyżywienie (po wcześniejszym zgłoszeniu): 
 Obiad 26.11.2022 
 Kolacja 26.11.2022 

więcej informacji w punkcie 2 b) 

c) Jeden instruktor prowadzący pary turniejowe z każdego ośrodka zwolniony jest z wszelkich opłat po 
wcześniejszym zgłoszeniu i rozmowach z organizatorem turnieju (z powodu noclegów w różnych 
hotelach).  
d) Koszty noclegu, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 

4. DOJAZD NA MIEJSCE ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH 

Organizatorzy nie zapewniają transportu w trakcie trwania turnieju.   

5. Istnieje możliwość, że rywalizacja turniejowa odbędzie się 26.11.2022 r. (sobota).  

6. "Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO [1] administratora, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej administratora 
(https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/bip/Klauzule_RODO/Klauzula_informacyjna_administra
tora_danych_osobowych_-_konkursy.pdf)”; 

7. "Informujemy, iż podczas turnieju pn.: "ŚLĄSKI DIAMENT 2022", będą robione zdjęcia oraz film w 
formie relacji z tego wydarzenia, następnie dojdzie do upublicznienia wizerunku (m. in. na stronach 
internetowych Uniwersytetu, w tym w jego mediach społecznościowych) a udział  
w turnieju oznacza akceptację warunków związanych z ich organizacją" (plik ze zgodą na 
publikację wizerunku w załączeniu); 

 



 

8. DANE KONTAKTOWE 

ZPiT „SILESIANIE” 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice 
Telefon: +48 (32) 257 72 38 

Jerzy Stasica – 517 944 450 
Hanna Karkocha – 735 966 679 

E-mail: silesianie@ue.katowice.pl  

www.ue.katowice.pl/silesianie  

 

 


