
Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego,
magister prawa (2022)
Członkini CID – Międzynarodowej Rady Tańca
działającej przy UNESCO (2021)
Mistrzyni Europy - SIBBA DANCE CHAMPION
(2022), 2 złote medale w kategorii Bellydance
Professional oraz SHOW Dance Professional,       
 5 srebrnych medali w kategoriach Lyrical
Professional, Folklore Professional, OPEN
Professional, Dance Character Professional,
Dance Thematic Professional
Nagroda dla instruktora i choreografa federacji
Sibba Dance Sport za prowadzenie zwycięzkich
tancerzy na ich drodze kariery.

CERTYFIKATY I OSIĄGNIĘCIA

WYBRANI KLIENCI I WSPÓŁPRACOWNICY
Telewizja ATV, Woman Vibe Magazine, My Dances Magazine, NaszeRegionalne.com, Teatr VIS a
VIS, MCER – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, CID – International Dance Council,
Bemowskie Centrum Kultury, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Myśli Gonitwa, Marecki Klub
Kobiet z Pasją, sklep taneczny BEST4Dance, klub Escobar, Poszukiwacze Przygód, PW Mat-Bud
Jacek Rutkowski, Shisha Club Sahara, Klub Fitness FORMA Nowy Dwór Mazowiecki, Shisha Bejrut
Bar & Restaurant, KOMPLEX Technika Estradowa, Motion Frame Studio, Maks Studio, Jakub Mich.

SPECJALIZACJA
Absolwentka prawa, a zarazem profesjonalna tancerka, choreografka, certyfikowana trenerka tańca sportowego,
mentorka taneczna wielu tancerek i tancerzy występująca i ucząca w całej Polsce i za granicą! Bierze udział w
produkcjach filmowych, zdjęciowych, spektaklach teatralnych, pokazach komercyjnych i charytatywnych, zajmuje
się także oprawami scenicznymi imprez i eventów różnej klasy (np.: koncerty, festiwale, konferencje, gale rozdania
nagród). Uczestniczy w wydarzeniach sportowych i tanecznych jako instruktor, ekspert, prelegent, sędzia.
Prowadzi warsztaty praktyczne (sportowe, taneczne) oraz teoretyczne (historia, technika, sztuka oddychania,
wiedza o sporcie i tańcu) dla osób prywatnych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, firm i przedsiębiorców. 

DOŚWIADCZENIE
Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, ukończyła pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku
Prawo. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony wizerunku oraz marki, prawie reklamy i
prawie nowoczesnych technologii. Jej życiową pasją jest taniec sportowy - jest certyfikowaną instruktorką,
zwyciężczynią wielu prestiżowych konkursów tanecznych w kategoriach profesjonalnych, czynną zawodniczką
turniejową oraz właścicielką własnej szkoły tańca, regularnie występującą w całej Polsce i Europie. Wiele lat
poświęciła także pracy z dziećmi i młodzieżą będąc wychowawcą i kierownikiem kolonijnym, a także animatorem.
W swoim drugim życiu jest prawniczką specjalizującą się w prawie własności intelektualnej i ochronie wizerunku.  

www.vrtraining.eu                                        +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                               +48 505 184 075           

NINA
BATUSIEWICZ

CHARAKTERYSTYKA
Nina jest wulkanem pozytywnej energii, cechuje ją niesamowita charyzma i łatwość w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi! Prywatnie Nina to niesamowicie komunikatywna i otwarta osoba, pełna
żywiołowej energii, dzięki której z łatwością porywa za sobą tłumy! 


