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Otwock, 17 października 2020 r. 
#silniejsirazem  

Szanowni Rodzice,  
Drodzy Tancerze i Trenerzy 

 

Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się wszyscy jest bardzo trudna. 
 

Brak pewności dnia jutrzejszego, apatia, zamykanie Domów Kultury, Szkół, Klubów Fitness w których 
odbywają się zajęcia to koszmar z którym musimy się mierzyć każdego dnia. 
 

Trenerzy w klubach podejmują ogromne wyzwanie pracy z Tancerzami, nadrabiają zaległości motoryczne, 
przygotowują choreografie pomimo ciągłych braków w składach spowodowanych między innymi 
kwarantannami. 
 

Organizatorzy zawodów - Ci którym nie zamknięto na klucz hal sportowych, czy innych miejsc ich rozgrywania 
robią co mogą, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników. Wszędzie wprowadzane są operaty 
bezpieczeństwa, mierzona jest temperatura, noszenie maseczek jest obowiązkowe, a widownie w strefach 
czerwonych aktualnie są niestety zamknięte. 
 

Informuję, że zawody umieszczone w kalendarzu imprez (jeśli sale nie będą zamknięte) odbywają się zgodnie 
z zapisami ujętymi w najnowszym Rozporządzeniu Rady Ministrów, Dzienniku Ustaw z dnia 16.10.2020 
poz.1829 podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, którego zapisy mówią 
wyraźnie o tym, że mamy prawo prowadzić treningi i mieć otwarte Szkoły Tańca. To samo dotyczy 
organizacji zawodów sportowych, mamy je prawo organizować 
 

Drodzy Rodzice, 
apeluję o wykazanie determinacji, o solidarność z klubami, o dopilnowanie by każdy tancerz był na treningu 
oraz mógł pojechać na zawody. Te zawody, do których przygotowuje się niekiedy latami. 
Rezygnacja z wyjazdów nie tylko niszczy pracę całych formacji, ale i zabiera szansę na normalność. 
Pomimo zamkniętych widowni liczę na Wasze wsparcie jak nigdy dotąd, nie musi być wyjazdów 
autokarowych, niech będą samochodowe. Wiem, że część Organizatorów szykuje livestream. 
 

Funkcje społeczne jakie spełnia zdrowa rywalizacja to ogromny krok w kierunku normalności. Mówię to nie 
tylko jako Prezes federacji tanecznej i związku sportowego, mówię to jako praktyk organizujący zawody od 
niemal 30, który wspólnie z WAMI dokonał niemożliwego organizując i przeprowadzając Mistrzostwa Polski. 
Te Mistrzostwa, które wg wielu nie miały prawa się odbyć. Wspólnie z Wami, bo to Wy zgodziliście się na 
wyjazd swoich dzieci. Zgodziliście się, choć strach był dużo większy, bo to były pierwsze oficjalne zawody             
w tym roku. A jednak się odbyły! I następne też mogą się odbyć. 
 

Jest rzesza ludzi, dla których sprawy organizacyjne są jak tlen, którzy dokładają wszelkich starań by wszystko 
na zawodach było jak najlepiej przygotowane,  
Wreszcie najważniejsze to zdanie tańczących dzieciaków, które chcą na nich tańczyć 
 

Skoro przetrwaliśmy lockdown, treningi online i zawody online to przetrwamy i teraz. 
Potrzebujemy siebie wzajemnie, razem możemy więcej. 
 

 

Powodzenia i do zobaczenia, 
 

 
 

Prezydent IDO Polska 
Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu 


