
 

 

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders oraz UKTS Atria Chorzów  

zapraszają na warsztaty dla nauczycieli  

 

„Elementy cheerleadingu na lekcjach wychowania fizycznego  

oraz zajęciach pozalekcyjnych” 

 

Cele warsztatów :  

• zapoznanie nauczycieli z tą formą aktywności ruchowej, która może być ciekawym 

urozmaiceniem lekcji wychowania fizycznego oraz nowym pomysłem na zajęcia 

pozalekcyjne 

• promowanie cheerleadingu wśród dzieci i młodzieży 

• zachęcenie nauczycieli do tworzenia w szkołach oraz innych placówkach oświatowych 

zespołów cheerleaders w oparciu o przepisy Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders 

 

Termin : 15 luty 2020 r., w godz. 14:00 – 16:00 

Miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sportowa 8, 41-500 Chorzów 

 

Warsztaty teoretyczno-praktyczne (2 godziny zegarowe): 

 1. Tworzenie nowego zespołu - wskazówki (np. nabór do grupy, pozyskiwanie         

   funduszy na stroje, współpraca z rodzicami) 

2. Wprowadzenie w dywizję Pom Dance: 

   - elementy dozwolone - technika wykonania oraz metodyka nauczania 

   /arm motion, skoki cheer, piruety, wymachy/  

  - przykładowa choreografia 

 

Warsztaty poprowadzi Bartosz Penkala 

Choreograf, instruktor tańca towarzyskiego, disco dance, jazz, hip-hop,  cheerleadingu 

oraz tańców latynoskich.  

Od 2005r. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Współtwórca przepisów 

turniejowych, sędziowskich oraz autorskich programów szkoleniowych z zakresu 

cheerleadingu. Szef komisji ds. sędziów w PSCh oraz delegat reprezentujący PSCh i Polskę 

na arenie międzynarodowej. 

W latach 2010 – 2015 Międzynarodowy Sędzia ICU (International Cheer Union). 

Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą prowadząc regularne lekcje tańca i warsztaty 

oraz jako konsultant i choreograf  z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi. Wykłada 

również na kursach dla nauczycieli i instruktorów, Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym, a 

także prowadzi wykłady z zakresu cheerleadingu w kraju i za granicą. 

W roku 2017 odznaczony przez Prezydenta Miasta Kielce Nagrodą II Stopnia za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury za 2016 rok. 



Prosimy o zabranie stroju sportowego! 

 

 

Koszt szkolenia : 100 zł 

 

Wpłat należy dokonywać na konto Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders : 

PKO BP :  21 1440 1299 0000 0000 0234 1662  

z dopiskiem „warsztaty dla nauczycieli – Chorzów”   

 

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 dnia 

12.02.2020r. do koordynatora warsztatów p. Renaty Zalewskiej (tel. 606- 178-777) na adres 

e-mail: r.zalewska@psch.pl 

 

Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela p. Renata Zalewska, tel. 606-178-777 

 

 

Liczba miejsc ograniczona : 25 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY 

15.02.2020 Chorzów 

              

 

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

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

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

Dane do rachunku /jeżeli potrzebny rachunek/: 

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

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

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych PSCh (zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

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

 

        

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 

poz. 631) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zawodnika/działacza PSCh poprzez zamieszczenie 

go w gazetkach, folderach, tablicach informacyjnych, biuletynach, prezentacjach multimedialnych oraz na 

stronie internetowej, facebooku, istagramie i innych mediach w celach promocyjnych i szkoleniowych PSCh. 

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

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHEERLEADERS 

ul. Dalanowska 48/15 

01-566 Warszawa 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – j.mazur@psch.pl 

3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu i w zakresie związanym z działalnością 

statutową PSCh 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w 

działaniach statutowych PSCh 

mailto:j.mazur@psch.pl

