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Obowiązkowe szkolenie sędziowskie 

Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders 
 

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders organizuje w dniu 13.12.2020r. w Warszawie 

obowiązkowe szkolenie dla sędziów wszystkich kategorii PSCh. 

Uczestniczenie w w/w szkoleniu warunkuje wpisanie na listę sędziów na 2021r. 

Koszt szkolenia wynosi 300 zł. 

• Cena obejmuje wykłady teoretyczne, panele dyskusyjne, materiały, przerwy kawowe i 

zaświadczenie. 

• Wykładowcy, godziny i tematyka szkoleń mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od 

organizatora. 

• "Hotel Brant**** przygotował dla uczestników promocyjną ofertę: - pokój 1 os. ze śniadaniem 

- 200zł oraz cenę specjalną za pokój 2os. ze śniadaniem - 220zł. Rezerwacja miejsc w ww. 

cenach tylko mailowo  do dnia 17.11.2020 w tytule „szkolenie PSCh”. 

• W najbliższej okolicy nie ma restauracji, zachęcamy do wykupienia lunchu w Hotelu Brant****   

w cenie 50 zł/dzień. Osoby zainteresowane rezerwują lunch mailowo wraz ze zgłoszeniem. 

Opłata w gotówce na miejscu przy rejestracji na szkolenie. 
 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do dnia  17 listopada 2020r. na adres: 

            e-mail: b.penkala@psch.pl kopia maila do: j.mazur@psch.pl 

wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty  na konto: 

PKO BP 

 21 1440 1299 0000 0000 0234 1662 

z dopiskiem „szkolenie sędziowskie na 2021r.” 

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na wyżej wymienione konto.  Nie istnieje 

możliwość wpłat gotówkowych. 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu rezerwacji miejsc organizator 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% kwoty. 

    Początek szkolenia o godz.  9.00 Hotel BRANT****, ul. Równa 20, Majdan, gmina 

Wiązowna 

Szczegółowe informacje: 

 Bartosz Penkala      603 339 533 

www.psch.pl 

http://www.psch.pl/


 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM WYKŁADÓW SZKOLENIA SĘDZIOWSKIEGO PSCh 

HOTEL Brant****, ul. Równa 20, Majdan, gmina Wiązowna  

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 13.12.2020 

08.30 – 09.00 rejestracja uczestników 

09.00 – 09.30 
WPROWADZENIE 
BARTOSZ PENKALA, Prezes PSCh  

09.30 – 10.30  
ETYKA SĘDZIOWSKA 
wykład + panel dyskusyjny 
LESZEK CICHOCKI 

10.30 – 10.45 przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 

DRILL DANCE, HIGH KICK, ACRO DANCE 
charakterystyka, safety rules, karty sędziowskie i komentarze 

wykład + panel dyskusyjny 
MAŁGORZATA WROŃSKA 

11.30 – 13.00 

POM DANCE 
charakterystyka, safety rules, karty sędziowskie i komentarze 

wykład + panel dyskusyjny 
BARTOSZ PENKALA 

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa  

14.00 – 16.30 

FREESTYLE POM 
charakterystyka, safety rules, karty sędziowskie i komentarze 

wykład + panel dyskusyjny 
MAŁGORZATA WROŃSKA 

16.30 – 17.30 

CHEER JAZZ & CHEER HIP HOP 
charakterystyka, safety rules, karty sędziowskie i komentarze 

wykład + panel dyskusyjny 
SYLWANA MAZUR 

17.30 – 17.45 przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 

CHEER  
charakterystyka, safety rules, karty sędziowskie i komentarze 

wykład + panel dyskusyjny 
ANNA POLATOWSKA-ZEGAR 



 

Obowiązkowe szkolenie dla sędziów PSCh 

Warszawa 13.12.2020r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko: 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

     


