
Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders 

Zarząd Główny 

Biuro PSCh: ul. Dalanowska 48/15     03-566 Warszawa 

Filia: ul. J.Krasickiego 16/16   25-430 Kielce     fax. (41) 331 25 48 

 

Zapraszamy  na 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERA I ASYSTENTA 

TRENERA  PSCh (Cheerleading POLISH LEVEL 0) 

29.01.2018 Korbielów 

 

Kandydat na trenera lub asystenta trenera PL0/PL1 musi spełniać poniższe warunki: 

•  jest czynnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders (opłacona składka roczna),

•  ukończył 18 lat (trener) lub w roku kalendarzowym kończy 17 lat (asystent), 

•  aktywnie uczestniczy w szkoleniu oraz wykaże się niezbędną wiedzą podczas rozmowy 

egzaminacyjnej.  

 

Cele: 

• uzyskanie uprawnień do bycia trenerem lub asystentem trenera w Polskim Stowarzyszeniu 

Cheerleaders na poziomie PL 0, PL 1 w świetle najnowszych przepisów krajowych, 

• pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu cheerleadingu, 

• poszerzenie zakresu i obszaru działań Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, 

• integracja środowiska cheerleaders.  

 

Termin : 29 stycznia 2018 r.  

Miejsce : Ośrodek Wczasowy Pod Weską w Korbielowie 

Koszt : Poziom PL 0 – 100 zł  

 

SZKOLENIA PL 0/PL 1 DOSTĘPNE SĄ 

TYLKO DLA OSÓB ZRZESZONYCH W 

POLSKIM  STOWARZYSZENIU CHEERLEADERS 

(jeżeli nie jesteś zrzeszony/a zadzwoń lub napisz pomożemy załatwić formalności ) 

 

 



Wpłat należy dokonywać na konto :  

 

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders 

PKO BP : 21 1440 1299 0000 0000 0234 1662 

z dopiskiem „imię i nazwisko, szkolenie – PL0 Korbielów ” 

 

Nie istnieje możliwość wpłat gotówkowych. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu 

rezerwacji miejsc organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% kwoty.  

 

Wypełnione zgłoszenie wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty należy przesłać do 

koordynatora szkolenia p. Renata Zalewska 

na adres : atria1@tlen.pl oraz haqfinn@wp.pl oraz do dnia  25.01.2018 r. 

 

 

UWAGA!  Kurs odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych : PL 0 – 12 osób. 

       

 

 

Plan szkolenia: 

 

29.01.2018 / poniedziałek/ 

10:00 – 13:00  POLISH LEVEL 0 – zajęcia teoretyczne 

13:15             POLISH LEVEL 0 – rozmowa egzaminacyjna 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

29.01.2018r. Korbielów 

 

 

 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................... 

 

 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................. 

 

Adres e-mail: ........................................................................................................................ 

 

 

Telefon: .................................................................................................. 

 

 

Dane do rachunku: ................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

Potwierdzam, że jestem członkiem PSCh i opłaciłem/am składkę 

członkowską na 2018 rok. 

 

 

 

 

Podpis: ...............  

      


