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Otwock,22 Października 2020 r. 

 
Sędziowie, Instruktorzy i Członkowie Zwyczajni Polskiej Federacji Tańca, 

 

Na podstawie § 8 pkt. 7 Statutu PFT, § 6 pkt. 2 Regulaminu Komisji ds. Sędziów oraz Uchwały z dnia 25.09.2020 

Komisji ds. Sędziów zapraszamy na HYBRYDOWE Szkolenie Sędziowskie Polskiej Federacji Tańca. 

Pojęcie HYBRYDOWE oznacza, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie z jednoczesną transmisją online wszystkich 

wykładów, co daje słuchaczom możliwość przyjazdu lub odbycia go online w przypadku braku możliwości 

przyjazdu. Wykluczeniem jest egzamin sędziowski, który będzie się odbywał tylko stacjonarnie.  
 

Szkolenie przeznaczone jest dla sędziów i kandydatów na sędziów PFT i prowadzone będzie ściśle                    
w kierunku sędziowskim. W szkoleniu jako słuchacze mogą wziąć udział trenerzy, instruktorzy i nauczyciele 
tańca PFT oraz gości z organizacji partnerskiej IDO Polska. 
 

1.ORGANIZATOR: Polskiej Federacji Tańca 

2.DATA i GODZINA: 14 – 15.11. 2020 - rozpoczęcie sobota 09.00; zakończenie niedziela ok. 19.00 

3.MIEJSCE: HOTEL BRANT**** ul. Równa 20, Majdan, gmina Wiązowna  

4.KOSZT: dla sędziów i kandydatów na sędziów PFT koszt 590 zł bez względu na formę stacjonarna czy online, 

dla pozostałych osób dla których szkolenie nie jest obowiązkowe, koszt 490 zł  

płatne do dnia 30.10.2020    4.11.2020 r. na rachunek bankowy:  

Polska Federacja Tańca; ul. Poniatowskiego 10; 05-400 Otwock 

nr 48 1500 1865 1218 6010 9435 0000 

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia oraz danymi do wystawienia rachunku. 
 

W cenie szkolenia: wykłady teoretyczne, panele dyskusyjne, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie oraz 

dla osób, które zdecydują się na szkolenie w wersji stacjonarnej Hotel Brant**** przygotował nieodpłatne 

obiady w sobotę i niedzielę. 
 

Elektroniczne zgłoszenia do dnia 30.10.2020 r. do m.gawron@pft.org.pl z kopią do j.sennewald@pft.org.pl  
 

Podpisane zgłoszenie musi zawierać: 

 imię i nazwisko; adres zameldowania; adres e-mail; telefon kontaktowy 

 treść: „zgłaszam swój udział w Szkoleniu PFT w dn. 14 - 15.11. 2020 r” 

 informację o sposobie odbycia szkolenia: stacjonarnie czy poprzez online aplikację zoom 

UWAGI: 

• Dla sędziów i kandydatów na sędziów PFT uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem umieszczenia na 

liście Sędziów PFT 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 do dnia 

05.11.2020 w tytule „szkolenie PFT”. 

• W sobotę i niedzielę odbędzie się egzamin na sędziego PFT lub na podwyższenie kategorii, 

zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do egzaminu wraz z przesłaniem zgłoszenia na meeting. Koszt 

egzaminu 250 zł. Egzamin wyłącznie w formie stacjonarnej. 

• Lista obecności będzie sprawdzana na każdym wykładzie i według tej listy będą ustalane sędziowania na rok 

2021 (np. osoby będące na wykładzie z show dance będą brane pod uwagę w ustalaniu komisji sędziowskiej 

w KM IDO tej konkurencji, a nie całego działu IDO Performing) 

Za Zarząd  

  Prezes PFT – Piotr Patłaszyński 

/-/ 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW MEETINGU SZKOLENIOWEGO` 2020 
HOTEL BRANT**** ul. Równa 20, Majdan, gmina Wiązowna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 14.11.2020 

09.00 – 09.45 
rejestracja uczestników 

MICHAŁ GAWRON 

09.45 – 10.30 

SYSTEMY SĘDZIOWSKIE I PROCEDURY PODCZAS ZAWODÓW IDO.   
DOKUMENTACJA SĘDZIOWSKA + SKATING SYSTEM 
wykład + panel dyskusyjny  

MICHAŁ GAWRON 

10.30 – 12.00 
DISCO DANCE, FREESTYLE & DISCO SHOW 
wykład + panel dyskusyjny 

ŁUKASZ JÓŹWIAK 

12.00 – 12.15  przerwa kawowa 

12.15 – 13.45 
HIP HOP, HIP HOP BATTLES 
wykład + panel dyskusyjny 

MAGDALENA ZWIERZYŃSKA 

13.45 – 14.45 przerwa obiadowa 

14.45 – 15.45 

PRACA SĘDZIEGO PODCZAS ZAWODÓW, KODEKS ETYKI SĘDZIOWSKIEJ 

wykład + panel dyskusyjny 

PIOTR PATŁASZYŃSKI 

15.45 – 17.00 

KLUCZOWE ZMIANY W PRZEPISACH IDO W POSZCZEGÓLNYCH 
DEPARTAMENTACH: STREET DANCE, PERFORMING, COUPLE DANCE 
wykład + pytania 

ANDRZEJ KUŹNICKI 

17.00 – 17.15 przerwa kawowa                                                                                              

17.15 – 20.15 

COUPLE DANCE & SYNCHRO DANCE 
wykład + panel dyskusyjny 

KONRAD DĄBSKI  
MONIKA DĄBSKA 

CARIBEAN DANCE, SALSA 
wykład + panel dyskusyjny 

RAFAŁ ROSIAK 

LATINO SHOW 
wykład + dyskusyjny 

ANDRZEJ ŁUKOMSKI 
MICHAŁ BARTOŃ 

20.15 –  egzaminy sędziowskie Polskiej Federacji Tańca  
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Szkolenie opracowane przez Komisję ds. Sędziów  

na zlecenie Zarządu P.F.T. 

NIEDZIELA - 15.11.2020 

09.00 – 10.15 
IDO TAP DANCE 
wykład + panel dyskusyjny 

RADOSŁAW KOĆWIN 

10.15 – 11.45  
SHOW DANCE & PRODUCTION 
wykład + panel dyskusyjny  

PAWEŁ MICHNO 

11.30 – 11.45 przerwa kawowa 

11.45 – 13.00 
BALLET / POINTE 
wykład + panel dyskusyjny 

T.B.A. 

13.15 – 14.15 przerwa obiadowa 

14.15 – 17.15 

JAZZ DANCE & MODERN CONTEMPORARY 
Różnice w wykonaniu poszczególnych elementów i ich ocena 

wykład + panel dyskusyjny  

PIOTR GALIŃSKI 
asyst. Adrianna Patłaszyńska  

17.15 – 17.30 odbiór certyfikatów i zakończenie szkolenia 

17.30 -  
zakończenia szkolenia oraz  
egzaminy sędziowskie Polskiej Federacji Tańca  
(w tym możliwość ewentualnej poprawki egzaminu z soboty)  


