
 

 

 

 

 

Otwock, 1 październik 2017 r. 

 
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 

04.12.2007 r. Komisji ds. Sędziów zapraszamy na MEETING SZKOLENIOWY PFT dla sędziów PFT, 

kandydatów na sędziów PFT oraz dla instruktorów i asystentów.  

 

Szkolenie jest otwarte również dla osób niezrzeszonych. 

 

1.ORGANIZATOR: Polska Federacja Tańca 

2.DATA i GODZINA: 10 – 12.11. 2017 - rozpoczęcie piątek 10.30; zakończenie niedziela ok. godz. 17.30 

3.MIEJSCE: HOTEL BRANT**** Wiązowna; ul. Równa 20 

4.KOSZT:  

 - 590zł - dla sędziów PFT i kandydatów na sędziów PFT  

 - 450zł - dla instruktorów i asystentów oraz niezrzeszonych  

płatne do dnia 20.10.2017 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/gadżety, przerwy kawowe, zaświadczenie. 

 

ZGŁOSZENIA do dnia 20.10.2017 r. (tylko w formie elektronicznej) na adres: 

 m.gawron@pft.org.pl z kopią do r.kozlowski@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. 10 - 12.11. 2017r.” 

UWAGI: 

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

liście Sędziów PFT na 2018 rok. Sędziowie, którzy nie wezmą udziału w Obowiązkowym Szkoleniu 

Sędziowskim nie będą typowani do sędziowania imprez organizowanych przez PFT i IDO w roku 2018. 

• Wykładowcy, godziny i tematyka szkoleń mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora. 

• "Hotel Brant**** przygotował dla Polskiej Federacji Tańca ofertę: - pokój 1 os. ze śniadaniem - 190zł 

oraz cenę specjalną za pokój 2os. ze śniadaniem - 200zł. Rezerwacja miejsc w ww. cenach tylko 

bezpośrednio w Hotelu Brant**** na hasło „szkolenie PFT”. 

• Zachęcamy do wykupienia lunchu w Hotelu Brant**** w specjalnie dla nas przygotowanej cenie                   

40 zł/dzień. Zamówienia do dnia 20.10.2017 bezpośrednio w Hotelu. 

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

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

 

Za Zarząd  

  Prezes PFT – Piotr Patłaszyński 

/-/ 

 

 



 
 
 

HARMONOGRAM* WYKŁADÓW MEETINGU SZKOLENIOWEGO` 2017 
10 – 12.11.2017 - HOTEL BRANT****, Majdan ul. Równa 20 

 

                
Oczekujemy pełnego zaangażowania od uczestników szkolenia, prosimy nie opuszczać wykładów. 

 
* Zastrzegamy prawo do zmian godzinowych i wykładowców 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Prezesa PFT – Piotr Patłaszyński p.patlaszynski@pft.org.pl 


