Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu FTS nr 36/2018
z dn. 18.03.2018

REGULAMIN KOMISJI ANTYDOPINGOWEJ
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

1. Komisja Antydopingowa Federacji Tańca Sportowego jest organem powoływanym przez
Zarząd FTS.
2. Komisja powoływana jest na okres kadencji Zarządu FTS.
3. Tryb i termin przeprowadzania wyborów Komisji ds. Antydopingowych.
Zasady wyboru Komisji:
• Nie później niż ̇ na drugim zebraniu Zarządu FTS nowej kadencji następuje wybór
przewodniczącego Komisji;
• Po otrzymaniu nominacji przewodniczący kompletuje i przedstawia skład komisji
do zatwierdzenia przez Zarząd FTS.
4. Komisja pracuje w oparciu o statut FTS i przyjęty regulamin.
5. Na zewnątrz Komisja reprezentowana jest przez przewodniczącego lub osobę ̨ przez niego
upoważnioną.
6. W skład Komisji wchodzi do 7 osób w tym przewodniczący oraz do 6 członków.
7. Zadania i obowiązki komisji.
Przewodniczący:
• Koordynacja pracy Komisji, reprezentowanie komisji na zewnątrz,
• Bieżąca współpraca z biurem FTS,
• Opracowywanie sprawozdań́ z działalności Komisji.

Komisja:
• Bieżąca współpraca z organami FTS,
• Bieżąca współpraca z biurem POLADA (Polska Agencja Antydopingowa),
• Nadzór nad przestrzeganiem aktualnych przepisów prawa antydopingowego oraz
przepisów wewnętrznych FTS w zakresie działalności antydopingowej,
• Przygotowywanie wniosków, regulaminów i projektów uchwał dotyczących
działalności antydopingowej w sporcie tanecznym,
• Przedstawianie aktualnych zmian w obowiązującym prawie antydopingowym,
• Współpraca z organami FTS w zakresie opracowania lub uaktualniania przepisów
FTS, dotyczących działalności antydopingowej,
• Występowanie do Zarządu FTS i Komisji Dyscyplinarnej FTS o przyznanie
wyróżnień, nakładanie kar regulaminowych oraz opiniowanie wniosków
dotyczących przestrzegania obowiązujących przepisów antydopingowych,
• Formułowanie opinii dotyczących istotnych spraw w kwestiach walki z dopingiem,
• Przedstawianie
propozycji
dotyczących
przeprowadzania
kontroli
antydopingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Wsparcie w przeprowadzaniu kontroli antydopingowych przez POLADA,
• Opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych,
informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie
tanecznym,
• Promocja działań antydopingowych oraz uczciwej rywalizacji w sporcie
tanecznym.
8. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb.
9. Pomiędzy posiedzeniami, członkowie Komisji kontaktują się i podejmują uchwały
w formie korespondencji drogą elektroniczną.
10. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd FTS na podstawie uchwały nr 36/2018
z dn. 18.03.2018.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia.

