
Informacje organizacyjne ogólnopolskiego turniej zespołów cheerleaders  

w ramach GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS PSCH – Warszawa 2021 – 
4.12.2021r 

I. Wejście na obiekt 

1. Zespoły przyjeżdżające na zawody wchodzą przez Szkołę Podstawową nr 50 ul. 
Jagiellońska 7.  

Tutaj będzie się znajdować biuro zawodów i szatnie dla zawodników. Szkoła jest 
przeznaczona wyłącznie dla zawodników. 

2. Każdy z zespołów otrzyma opiekuna w osobie wolontariusza, który będzie pomagał 
przemieszczać się między halą a szkołą. 

3. Przejście na halę odbywa się łącznikiem pomiędzy SP 50 a hala DOSIR Praga Północ  

4. Hala dla zawodników i kibiców dostępna będzie od g. 8.30 

5. Kibice na halę wchodzą wejściem głównym na obiekt DOSIR Praga Północ (nie przez 
szkołę) 

II. Biuro zawodów  

1. Na terenie SP50 będzie się znajdować biuro zawodów w którym dokonujemy rejestracji 
przyjeżdżających zespołów. 

2. W biurze zawodów dokonujemy wyrywkowego sprawdzenia legitymacji i kart 
zawodniczych. 

3. W biurze zawodów dokonujemy opłaty za obiady, odbieramy kupony na obiady i odbieramy 
faktury za opłaty startowe. 

4. W biurze zawodów możemy dokonać sprawdzenia prawidłowości przesłanej muzyki. 

III.Szatnie dla zawodników 

1. Szatnie dla zawodników będą rozmieszczone w salach lekcyjnych SP 50, w związku z 
powyższym prosimy o odpowiednie zachowanie w salach i pozostawienie ich w zastanym i 
niezniszczonym stanie.  

IV. Obiady 

1. Obiady w cenie 23 zł  będą serwowane przez firmę Catering Siekierka Artur Siekierka na 
terenie szkoły (parter budynku) 



2. W celu zamówienia obiadów należy się kontaktować  z p. Magdaleną Siekierka tel. 608 
865 990 lub mail: magda@chefsiekierka.pl  

3. Menu obiadowe to: 

        ZUPA  
Krem z pomidorów  
Rosół z makaronem  
Zupa jarzynowa  

         
        DANIE GŁÓWNE  

Nuggetsy kurczaka z frytkami i surówką z marchewki i jabłka  
Kotlet mielony z ziemniakami z koperkiem i buraczkami  
Naleśniki z serem polane słodką śmietaną  
Pierogi z mięsem i okrasą z cebulki  
Kotlet schabowy z ziemniakami z koperkiem i surówką 

4. Obiady opłacamy gotówką w biurze zawodów przy rejestracji zespołu lub przelewem po 
wcześniejszym ustaleniem z firmą cateringową. 

5. Odbieramy kupony na obiady w biurze zwodów. 

V. Noclegi 

1. W przypadku konieczności noclegu polecam poniższe hotele, są blisko hali i mają dobre 
opinie . 

Jednocześnie informuję, iż nie pośredniczymy w zapewnieniu noclegu dla grup. 

   Hotele: 

• http://hithotel.pl  

• http://www.hotelhetman.pl 

              oraz hostele: 

• Dom Pomocy Studentom – ul. Floriańska 3A, Praga Północ, 03-707 Warszawa, - należy 
szukać przez booking.com  

• https://www.aparthostelwarszawa.pl  

• https://www.hostelmaxim.pl 

• https://www.hostelfabryka.pl 

Mam nadzieję, że przyjeżdżające zespoły  dostosują się do powyższych informacji co pomoże 
nam jako organizatorom zadbać o prawidłową atmosferę i przebieg zawodów. 

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. 

Pozdrawiam 
Agnieszka Czerwińska 
Trener koordynator grup AXEL UKS 
Jagiellonka 
Tel. 502087744 
axel@uksjagiellonka.com  
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