
 
 

Szanowni Członkowie PZFK, Trenerzy, Sympatycy, 

Na podstawie § 8 pkt. 8 Statutu PZFK, oraz Uchwały nr 16/2021 z dnia 04.11.2021 zarządu PZFK 

zapraszamy na SZKOLENIE (HYBRYDOWE)  TRENERSKO-SĘDZIOWSKIE Polskiego Związku 

Fit Kid 

1. Data szkolenia: 12.12.2021 (Niedziela) w godz. 10-19 

2. Miejsce: Warszawa, ul. Żegańska 1a – Wawerskie Centrum Kultury 

3. Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy na temat przepisów i rozgrywek sportowych Fit Kid w 2022 

roku oraz wyłonienie kadry sędziowskiej PZFK. 

4. Koszt: 

• 200 zł – Szkolenie trenerskie Fit Kid w 2022 roku dla członków zrzeszonych w PZFK  

• 290 zł – Szkolenie trenerskie Fit Kid w 2022 rozszerzone o szkolenie dla kandydatów na 

sędziów PZFK dla członków zrzeszonych w  PZFK  

• 100 zł – koszt egzaminu sędziowskiego (dla zrzeszonych w PZFK) 

• 390 zł - Szkolenie trenerskie Fit Kid w 2022 roku dla członków niezrzeszonych w PZFK  

płatne do dnia 03.12.2021 r, na rachunek bankowy: 

 Polski Związek Fit Kid; nr 23 1870 1045 2078 1070 3649 0001 z podaniem imienia i 

nazwiska uczestnika szkolenia oraz danymi do wystawienia rachunku. 

 

Wypełniony kwestionariusz Zgłoszenia należy wysłać do dnia 03.12.2021 do 

julita.goral@fitkid.org.pl oraz info@fitkid.org.pl  

UWAGI: 

*Wykładowcy, godziny i tematyka szkoleń mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od 

organizatora. W planie szkolenia przewidziane są przerwy, w tym jedna przerwa obiadowa. 

 *STREAM ze szkolenia dostępny będzie po uzyskaniu hasła wejściowego od Organizatora, po 

wniesieniu opłaty za szkolenie sędziowskie. 

*Egzamin na sędziego PZFK odbędzie się tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej. Zarząd PZFK 

powiadomi w komunikacie o dodatkowym terminie wraz z ceną egzaminu na sędziego PZFK w 2022 

roku.  

*W przypadku gdy słuchacz wykupi Szkolenie rozszerzone o szkolenie dla kandydatów na sędziego 

PZFK  w formie online, ten ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym 

podanym przez Zarząd PZFK w 2022 roku. 

*W przypadku gdy Władza Ustawodawcza RP wprowadzi ograniczenia w przeprowadzeniu szkoleń 

stacjonarnych, wówczas szkolenie egzamin odbędą się w formie on-line. 

*Szczegółowy plan szkolenia zostanie rozesłany po zamknięciu zgłoszeń. 
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