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Warszawa, 12 października 2020 r. 
 

Sędziowie Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, 
wg rozdzielnika 

 
Na podstawie § 7 pkt. 4 wraz z § 22 pkt. statutu PZSC, a także uchwały z dnia 08.10.2020 r. Zarządu PZSC 
zapraszamy na Szkolenie Sędziowskie`2020 dla sędziów oraz kandydatów na sędziów Polskiego 
Związku Sportowego Cheerleadingu.  
 
1.ORGANIZATOR: Polski Związek Sportowy Cheerleadingu www.pzsc.pl  
2.DATA i GODZINA: 13.12.2020 (niedziela)  - rozpoczęcie 09.00; zakończenie ok. 20.00 
3.MIEJSCE: Hotel BRANT****, ul. Równa 20, Majdan, gmina Wiązowna  
4.KOSZT: 300 zł – płatne na rachunek bankowy:  

 

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu; ul. Podleśna 46-59; 01-673 Warszawa 
nr 31 1140 1977 0000 3544 8500 1001 

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia oraz danymi do wystawienia rachunku. 
 
W cenie szkolenia: wykłady teoretyczne, panele dyskusyjne, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie. 
 
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty do dnia 15.11.2020 r. (tylko w formie elektronicznej) 
należy przesłać mailowo na adres biuro@pzsc.pl  

  
PODPISANE zgłoszenie musi zawierać: 

imię i nazwisko; adres zameldowania; adres e-mail; telefon kontaktowy 
treść: „zgłaszam swój udział w Szkoleniu sędziowskim PZSC z obowiązkiem zapłaty” 

UWAGI: 
• Dla sędziów i kandydatów na sędziów PZSC uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem umieszczenia 

na liście Sędziów PZSC na 2021 rok. 
• 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 biuro@pzsc.pl  do dnia 15.11.2020 w tytule „szkolenie PZSC”. 

• 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. 

• W niedzielę odbędzie się egzamin na sędziego PZSC lub na podwyższenie kategorii, zainteresowanych 
prosimy o zgłoszenie się do egzaminu wraz z przesłaniem zgłoszenia na szkolenie. Koszt egzaminu:  
- 250 zł przy wpłacie na podane konto do dnia 15.11.2020  
- 300 zł przy wpłacie gotówką na miejscu podczas szkolenia 

 
Za Zarząd  

  Prezes PZSC – Piotr Patłaszyński 
/-/ 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW SZKOLENIA SĘDZIOWSKIEGO PZSC 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejsze Szkolenie na zlecenie Zarządu PZSC przygotował Piotr Patłaszyński,  
Prezes Zarządu. 

 
 

NIEDZIELA, 13.12.2020 

08.30 – 09.00 rejestracja uczestników 
MICHAŁ GAWRON  

09.00 – 09.30 WPROWADZENIE 
PIOTR PATŁASZYŃSKI, Prezes PZSC  

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 

20.00 –  egzaminy sędziowskie* 


