Szanowni Tancerze, Trenerzy i Rodzice!!!
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Społeczno Kulturalno Sportowego Ad-Astra z dużym
żalem informujemy o konieczności odwołania organizowanego w dniu 12.09.2015r. na
terenie Mińska Mazowieckiego turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Mazowsza w
tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Bezpośrednią przyczyną tak trudnej dla nas decyzji są zaistniałe wewnętrzne problemy po
stronie współorganizatora merytorycznego naszego działania Polskiego Towarzystwa
Tanecznego .
 W niedzielę poprzedzającą turniej skierowanie zostało wystąpienia do członków
wspierających PTT o pobranie kodów umożliwiających wpisywanie par
uczestniczących w turnieju do nowej bazy danych.
 Nastąpiło nie uzgodniona z Organizatorem zmiana terminu rejestracji par
opublikowana na stronie PTT w Niedzielę 06.09; mimo wcześniejszego zatwierdzenia
regulaminu turnieju - nastąpiło skrócenie okresu rejestracji par o dwa dni do środy
09.09 – w opublikowanym i zatwierdzonym regulaminie dostępnym na stronie
turnieju koniec rejestracji 11.09.2015.
 W poniedziałek po południu skierowana została do organizatorów pocztą informacja o
konieczności podmiany skryptów na stronie www turnieju celem skierowania
rejestracji par do nowego systemu bazodanowego.
(We wtorek rano na stronie została testowo uruchomiona nowa rejestracja par ,która
wykazała że moduł bazy danych uniemożliwia w trakcie rejestracji wyboru klasy
tanecznej rejestrowanej pary.)
 We wtorek wieczorem w formie dyktatu próba wymuszenia na organizatorach
przeprowadzenia turnieju w oparciu o nową bazę danych „która jeszcze rano można
powiedzieć , że raczej nadawała się do fazy testów”.
 W całości chronologii zdarzeń czego Państwo jako tancerze, rodzice i trenerzy
doświadczyli – konieczność zmian w programie i korygowanie wcześniej
zatwierdzonego i opublikowanego programu turnieju .
 Liczne telefony od rodziców i tancerzy proszących o pomoc i wyjaśnienie odnośnie
opublikowanych i uzupełnianych we wrześniu do pełnej wersji nowo wchodzących
przepisów PTT.
Szanowni Tancerze i Rodzice
Mając na uwadze Wasze dobro jak i każdorazowo stawiane przez nasze
Stowarzyszenie cele zrealizowania turnieju dla tancerzy zgodnie z najwyższymi
standardami jakich sami byśmy oczekiwali dla par na turniejach – zostaliśmy
zmuszeni do podjęcia powyższej decyzji o dowołaniu – V Jubileuszowego turnieju
o Puchar Mazowsza w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia

