
 

 

Compete in our State Competition! 
 

 

 

 

- Learn a fun Cheer and Dance Routine 
 

- Improve Confidence & Teamwork Skills 
 

- Advance from Beginner Level 1 to Level 5   
 

 

 

Class Location & Times 
 

Light of the Valley Lutheran Church 
9270 Bruceville Road, Elk Grove, 95758 

 

Classes will be held in the Sanctuary. 
 
 

Classes are Every Tuesday 
September 13 – December 13 

 

A Total of 13 Weeks – No Class 11/22 
 

New Students & Level 1, Ages 4-8 .......................... 5:30-6:10pm 
New Students & Level 2, Ages 9-15 ........................ 6:15-6:55pm 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Course Description: Students learn arm motions, 

jumps, stunts, routine formations and voice projection. 
A cheer and dance routine is taught with flair and 
enthusiasm by our experienced instructors. All students 
are prepared and invited to participate in competition at 
the end of each session! Medals will be awarded for 
participation. 

 

Registration: Please register online only at 

ycoasites.com. If you miss the first week, you may 
register for class up to the fourth week. There will 
be no registration at class. Scholarships Available!   

 

Class Fees:  Only $9.00 per lesson if you pay in full, 

or $10.00 if you pay weekly.  There is an $8.00 
registration fee paid once per quarter. 
 

Attire for Cheerleading: Students should wear 

comfortable clothing; shorts or sweat pants with a T-
shirt and tennis shoes. Our uniform (top, skirt, socks, 
pom poms & hair bow) is required for competition and 
available for purchase online at ycusa.org/shop. 
Important Note: All sales are final. No refunds. No 
exceptions. 

 

For Other Cities and More Information Please Call  
(714) 425-4708 12:00 PM – 4:00 PM | (714) 478-3793 3:00 PM – 6:00 PM (Monday – Friday) 

or visit www.youngchampionsoutreach.org 
 

This is not an Elk Grove Unified School District sponsored program and Elk Grove Unified School District accepts no 
liability or responsibility for this program / activity. 

 
COVID-19 

Student’s hands will be sanitized before and after class Temperature checks before class 
Masks are required at all times depending on location Social distancing will be strictly enforced 
Athletes must bring their own water bottle Only 1 Parent/Guardian per Athlete for class 
Please be aware policies are subject to change depending upon City, County, and State Regulations. 

 
  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Aprenda una Porra y Rutina de Baile - Obtenga Confianza y Habilidad de Trabajar en Grupo 
- Avance de Principiante (Nivel 1) a Nivel 5 

 

Light of the Valley Lutheran Church - 9270 Bruceville Road, Elk Grove, 95758 
Las clases se llevarán a cabo en el Santuario. 
 

Clases Son Cada Martes Estudiantes Nuevos y Nivel 1, Edades 4-8 ...... 5:30-5:10pm 
13 de septiembre – 13 de diciembre Estudiantes Nuevos y Nivel 2, Edades 9-15 .... 5:15-5:55pm 
 

Un Total de 13 Semanas – No Hay Clase 11/22 
 

Atuendo: Estudiantes pueden usar ropa cómoda, shorts o sudaderas y pantalones con una camiseta y zapatos tenis.  Se requiere 
nuestro uniforme (chaleco, falda, calcetines, pom poms y lazo de pelo) para la competencia y está disponible para comprar en línea en 
ycusa.org/shop. Todas las ventas son finales. Sin reembolsos. Sin excepciones 

 

 

- Tìm hiểu một quy trình cổ vũ và khiêu vũ vui nhộn - Cải thiện sự tự tin và kỹ năng làm việc nhóm 
- Nâng cao từ Trình độ Sơ cấp 1 lên Cấp độ 5 

 

Light of the Valley Lutheran Church - 9270 Bruceville Road, Elk Grove, 95758 
Các lớp học sẽ được tổ chức trong Thánh địa. 
 

Các lớp học vào Thứ Ba hàng tuần Học sinh mới & Cấp 1, 4-8 tuổi ..................... 5: 30-6: 10 tối 
13 tháng 9 - 13 tháng 13 Học sinh mới & Cấp 2, 9-15 tuổi ............... 6: 15-6: 55 chiều 
 

Tổng cộng 13 tuần - Không có lớp 11/22 
 

Trang phục cho hoạt náo viên: Học sinh nên mặc quần áo thoải mái; quần đùi hoặc quần dài với áo phông và giày quần vợt. Đồng 
phục của chúng tôi (áo, váy, tất, mũ và nơ cài tóc) là bắt buộc để thi đấu và có sẵn để mua trực tuyến tại ycusa.org/shop. Lưu ý quan 
trọng: Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng. Không hoàn lại tiền. Không có ngoại lệ. 

 
 

 

Registración: Regístrese en línea solo en ycoasites.com. Si se pierde la primera semana, puede registrarse hasta la cuarta 

semana. No habrá registro en clase. Becas Obtenibles. 
 

Costo de Clase: Solo $9 por lección si paga completo por toda la sesión, o $10 si paga semanal. Hay un costo de $8 por registración 

y se paga una sola vez por sesión 

Sự đăng ký: Vui lòng đăng ký trực tuyến chỉ tại ycoasites.com. Nếu bạn bỏ lỡ tuần đầu tiên, bạn có thể đăng ký lớp học đến tuần 

thứ tư. Sẽ không có đăng ký tại lớp học. Học bổng có sẵn! 

Phí lớp học: Chỉ $ 9,00 cho mỗi bài học nếu bạn thanh toán đầy đủ, hoặc $ 10,00 nếu bạn trả hàng tuần. Có một khoản phí đăng 

ký $ 8,00 được trả một lần mỗi quý. 
 



Para Otras Ciudades o Mas Información Favor De Llamar al / Để biết các thành phố khác và biết thêm thông tin, vui lòng gọi 

(714) 425-4708 12:00 PM – 4:00 PM | (714) 478-3793 3:00 PM – 6:00 PM (Lunes – Viernes) / (Thứ Hai - Thứ Sáu) 

o visite / hoặc truy cập www.youngchampionsoutreach.org 

Plan de estudios e instrucción proporcionados por Young Champions. 

Chương trình giảng dạy và hướng dẫn do Young Champions cung cấp. 

 
Este no es un programa patrocinado por el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove y el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove no 

acepta responsabilidad alguna por este programa o actividad. 
Đây không phải là một chương trình được tài trợ bởi Khu Học Chánh Elk Grove và Khu Học Chánh Thống Nhất Elk Grove không chịu 

bất kỳ trách nhiệm nào đối với chương trình / hoạt động này. 

 
COVID-19 

Comprobación de la temperatura antes de la clase Kiểm tra nhiệt độ trước khi đến lớp 
El distanciamiento social se aplicará estrictamente Sự xa rời xã hội sẽ được thực thi nghiêm ngặt 
Las manos del atleta se desinfectarán antes y después de la clase. Bàn tay của học sinh sẽ được vệ sinh trước và sau giờ học 
Los deportistas deben traer su propia botella de agua. Vận động viên phải mang theo chai nước riêng 
Solo 1 padre / tutor por atleta para la clase Chỉ 1 phụ huynh / người giám hộ cho mỗi vận động viên cho lớp học 
Se requieren mascaras en todo momento Mặt nạ luôn được yêu cầu tùy thuộc vào vị trí 
Tenga en cuenta que las políticas están sujetas a cambios dependiendo de la ciudad, condado y estado. 
Xin lưu ý rằng các chính sách có thể thay đổi tùy theo Quy định của Thành phố, Quận và Tiểu bang. 

 

 


