
PROPOZYCJA SPOTKANIA z KADRĄ PTT 

PRZY OKAZJI ORGANIZACJI POC KARPACZ 2017 
 

Przedsięwzięcie ma za zadanie: 

- promować Polskie Towarzystwo Taneczne wraz z wyłonioną Kadrą PTT , 

-promować imprezę POC jako jedno z głównych wydarzeń tanecznych 

  w Polsce w roku 2017, 

-zintegrować elitę polskiego tańca, 

- stworzyć płaszczyznę wymiany poglądów na temat rozwoju sportu  

  tanecznego, oczekiwań i możliwości PTT w dalszym rozwoju procesu  

  tworzenia KADRY PTT , 

-stworzyć klimat do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. 

1. Wszystkie pary, kluby KADRY PTT (około 40 par+ trenerzy) otrzymają zaproszenia do 

udziału w turnieju , szkoleniu oraz spotkaniu w Karpaczu. 

2. Organizator POC udziela 50% zniżki na starty par Kadry PTT na powyższej imprezie. 

3. Organizator POC umożliwia czasową i lokalową realizację szkolenia tanecznego dla KADRY 

PTT wraz z trenerami -nie kolidującą z programem POC. Koszty sali+ poczęstunku dla 

KADRY PTT pokrywa ZG PTT. 

 

Spotkanie odbędzie się 10.06.2017r. – sobota, o godz. 9.30 w sali o powierzchni 400 m2. 

Wszelkie informacje dostępne będą w recepcji hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Podczas 

spotkania  z Kadrą zostaną omówione działania jakie są oraz jakie powinny być podjęte w 

stosunku do funkcjonowania Kadry PTT oraz możliwości w kreowaniu czołówki tanecznej 

naszego kraju. Zaprosimy także do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz pomysłów 

również w zakresie reprezentowania Polski na imprezach międzynarodowych, w tym 

podczas Mistrzostw Świata, Europy. 

Poza dyskusją miło nam będzie zaprosić Kadrę PTT na wspólne spotkanie z uznanym 

trenerem, Panem Hubertem Pierzchało w zakresie psychologii motywacji sportu tanecznego 

w godz. 10.15-11.45. 

 

PROGRAM SPOTKANIA KADRY PTT w dniu 10.06.2017r. (sobota), godz. 9.30 

1. Przywitanie wszystkich gości przez p. Annę Niedzielską i koordynatora p. Jacka Porazika. 
2. Otwarcie spotkania i słowo wstępne Prezesa ZG PTT. 
3. Wręczenie listów gratulacyjnych, koszulek, pakietu ubezpieczeniowego Warta Sport oraz 

nagród finansowych członkom Kadry PTT 
4. Założenia tworzenia elity tanecznej - dyskusja nad tworzeniem Kadry PTT. 
5. Omówienie udziału reprezentacji w ważnych wydarzeniach tanecznych w Polsce 

 i w świecie. 
6. Drobny poczęstunek. 
7. Szkolenie z zakresu psychologii motywacji sportu tanecznego z Panem Hubertem 

Pierzchało. 


