
 

 

 
 
 

 

Otwock, 22.01.2016 
 
 

Instruktorzy i Członkowie Zwyczajni Polskiej Federacji Tańca, 

 
Z wielką dumą informujemy, że powołany został w Polskiej Federacji Tańca dział  
ds. Cheerleadingu, którego Przewodniczącą jest Pani Małgorzata Wrońska - jedyna w Polsce 
certyfikowana trenerka cheerleadingu ICU oraz sędzia Cheer Dance ECU. 
 

W związku z organizacją Mistrzostw Polski Cheerleading oraz Freestyle Pom 

(02.04.2016 w Karczewie, regulamin w najbliższym czasie)   

zapraszamy na szkolenie z zakresu: 

 
- Szkolenie sędziowskie Freestyle Pom + omówienie kart sędziowskich jazz i hip hop 
- Szkolenie trenerskie Freestyle Pom 
- Szkolenie sędziowskie Cheerleading 
- Szkolenie trenerskie Cheerleading 
 
Szkolenie jest otwarte dla trenerów, instruktorów i nauczycieli tańca PFT, a także osób 
niezrzeszonych zajmujących się szeroko pojętym ruchem cheer. 
 

1. ORGANIZATOR: Polska Federacja Tańca 

2. DATA i GODZINA: 20 - 21.02.2016 - rozpoczęcie sobota 10.00, zakończenie niedziela 19.00 

(terminy przy zgłoszeniu się na wszystkie bloki szkoleniowe) 

3. MIEJSCE: Hotel Brant**** Wiązowna k. Warszawy; ul. Równa 20 

4. KOSZT:  

 szkolenie Sędziowskie + egzamin/y – 200zł 1 styl, 300 zł 2 style 

 szkolenie Trenerskie Freestyle Pom – 200zł 

 szkolenie Trenerskie Cheerleading – 200zł 

 

RABATY 

• W przypadku zapisu na wszystkie szkolenia – rabat 150zł 

• W przypadku zapisu na 2 szkolenia – rabat 50zł 
 

 



 

 

 

ZGŁOSZENIA 

do dnia 12.02.2016r. (tylko w formie elektronicznej) na adres: m.gawron@pft.org.pl   
z kopią do r.kozlowski@pft.org.pl). Po wyznaczonym terminie zastrzegamy sobie prawo do nie 
przyjęcia na szkolenie. 

Zgłoszenie musi zawierać:  
imię i nazwisko; adres zameldowania; adres email; telefon kontaktowy, treść: 
„zgłaszam swój udział w Szkoleniu PFT - dział Cheerleadingu” z dokładnym opisem które 
szkolenie i który egzamin. 

Zgłoszenie równoznaczne jest z wysłaniem aplikacji oraz opłaty szkoleń wg podanych powyżej 
cen do dnia 12.02.2016 na rachunek bankowy: 
Polska Federacja Tańca; ul. Poniatowskiego 10; 05 - 400 Otwock 

nr 48 1500 1865 1218 6010 9435 0000 
tytułem: szkolenie sędziowskie/trenerskie cheer 
 
Opłatę za egzamin sędziowski należy wnieść w gotówce w dniu egzaminu.  

W cenie szkoleń: 
wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, panele dyskusyjne, materiały, przerwy kawowe, 
certyfikaty. 

 

INNE: 

 

� Dla sędziów i kandydatów na sędziów działu Cheer w PFT, uczestnictwo  
w szkoleniu jest warunkiem umieszczenia na liście Sędziów PFT na 2016 rok. Sędziowie, 
którzy nie wezmą udziału w Szkoleniu Sędziowskim nie będą typowani do Sędziowania 
imprez ICU oraz ECU organizowanych przez PFT,  w roku 2016.  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu sędziowskiego jest ukończenie szkolenia w dniu 

20 i/lub 21 lutym 2016 roku oraz posiadanie: 

• opłaconej składki członka zwyczajnego Polskiej Federacji Tańca na rok 2016,  

• uprawnień instruktorskich z zakresu tańca, sportu, akrobatyki lub uprawnień 
pedagogicznych 

 
� Osoby zainteresowane noclegiem w Hotelu Brant**** proszone są o wysłanie informacji 

w zgłoszeniu. Dla członków PFT przewidziana zniżka 
 

� W okolicy nie ma dostępnych punktów gastronomicznych, zachęcamy do wykupienia 
lunchu w Hotelu Brant**** (35zł/dzień) 

 

 



 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 

SOBOTA 20.02.2016 

Godz. 09.00 – 15.00 Szkolenie Trenerskie Freestyle Pom – Małgorzata Wrońska 

a) Czym jest Freestyle Pom 
b) Zasady i reguły tworzenia choreografii 
c) Wykorzystanie muzyki w choreografii 
d) Elementy oceniane przez sędziów 
e) Arm motion- ich znaczenie, metodyka nauczania,  
f) Skoki w cheer dance 

15.00 – 16.00 Lunch 

Godz. 16.00 – 20.00 Szkolenie Sędziowskie Freestyle Pom – M. Wrońska + egzamin sędziowski 

1. Czym jest freestyle Pom 
2. Omówienie karty sędziowskiej 
3. Omówienie elementów ocenianych 
4. Omówienie „sugestii” punktacyjnej 
5. Ćwiczenia z sędziowania 
6. Etyka sędziowska 

NIEDZIELA 21.02.2016 

Godz. 09.00 – 13.00 Szkolenie trenerskie cheerleading – M.Wrońska 

a) Czym jest cheerleading 
b) Zasady bezpieczeństwa 
c) Podstawowe Stunty 
d) Podstawowe piramidy 
e) Tranzycje 
f) Chanty 
g) Wykorzystanie muzyki w programie 
h) Zasady budowania treningu 
i) Ćwiczenia wspomagające 
j) Budowanie drużyny 
k) Tumbling 

13:00 – 14.00 Lunch 

14:00 – 19:00 Szkolenie sędziowskie cheerleading – Oleg Yazvin + egzamin  sędziowski  

 

Wszelkich informacji dotyczących przynależności do Polskiej Federacji Tańca udziela  

Sekretarz PFT, pan Michał Gawron m.gawron@pft.org.pl  

 

 

 

 Za Zarząd, 

Prezes PFT – Piotr Patłaszyński 

                 /-/                


