
       

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU 
ul. Ossowska 85D/1, 05-220 Zielonka, www.pzsc.pl 

Wpisany do KRS pod nr 0000723040 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS) 

Szkolenie na trenera oraz asystenta trenera cheerleadingu PZSC  

– POLISH LEVEL BASIC PZSC 

 

ORGANIZATOR: Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, www.pzsc.pl 

DATA I GODZINA: 02.10.2021, godz. 14:00 

MIEJSCE: Akademia Tańca RELIESE, ul. Przasnyska 6B, Warszawa 

KOSZT: 150 zł  

 

Zapewniamy: wykłady teoretyczne, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe oraz certyfikat 

ukończenia kursu. 

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu 

NRB: 31 1140 1977 0000 3544 8500 1001 

Z dopiskiem „PL Basic 2021 – imię i nazwisko” 

 

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

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

 

Skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty 

przyjmujemy mailowo do dnia 27.09.2021 na adres: sylwana.patlaszynska@pzsc.pl. 

  

UWAGI: 

• Uczestnik kursu musi być czynnym członkiem PZSC. 

• Uczestnik kursu musi mieć ukończone 18 lat (trener) lub w roku kalendarzowym 

kończy 17 lat (asystent trenera). 

• Uczestnik kursu musi aktywnie uczestniczyć w szkoleniu i wykazać się niezbędną 

wiedzą podczas egzaminu. 

http://www.pzsc.pl/
mailto:sylwana.patlaszynska@pzsc.pl


       

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU 
ul. Ossowska 85D/1, 05-220 Zielonka, www.pzsc.pl 

Wpisany do KRS pod nr 0000723040 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS) 

Harmonogram kursu – Polish Level Basic PZSC 

Sobota 02.10.2021 /zajęcia teoretyczne/ 

 

13:30 - 14:00  Rejestracja uczestników 

14:00 – 16:15  Historia cheerleadingu w Polsce i na świecie. 

Charakterystyka poszczególnych dywizji i konkurencji. 

  Rola i odpowiedzialność trenera. 

  Planowanie treningu i budowa choreografii. 

16:15 – 16:30 Przerwa 

16:30 – 17:30  Pozyskiwanie środków finansowych. 

17:30 – 18:00 Egzamin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU 
ul. Ossowska 85D/1, 05-220 Zielonka, www.pzsc.pl 

Wpisany do KRS pod nr 0000723040 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS) 

Karta zgłoszeniowa 

Polish Level Basic PZSC – 02.10.2021 Warszawa 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………… 

Klub: ………….………………………………………………………. 

Adres email: …….……………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych PZSC (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 PZSC poprzez zamieszczenie 

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

stronie internetowej, Facebooku, Instagramie i innych mediach w celach promocyjnych i szkoleniowych PZSC. 

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

 

 


