
1. Jesteś sportowcem amatorem, który nie ma nad sobą trenera lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby. 

2. Zależy Ci na poprawianiu swoich zdolności w danej dyscyplinie sportu  

3. Jesteś pasjonatem wielu dyscyplin i zależy Ci na rozwoju pod kątem wszechstronności. 

4. Nie wiesz jak zaprogramować plan treningowy, aby zmaksymalizować efekty pracy, którą wykonujesz na 

treningach. 

5. Jesteś trenerem, chcesz poszerzyć swoją wiedzę i poprawić jakość swojej pracy z podopiecznymi, to: 

MAMY DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE!!! 

 Uniwersytet Zielonogórski i Instruktorzy BodyReset zapraszają na III‒modułowe Warsztaty:  

„Programowanie Treningu w Sporcie Amatorskim” 

__________________________________________________________________________________ 

Moduł I 

31 marca: „Zróżnicowanie treningu – Atletyka, jako cecha najbardziej pożądana we współczesnym 

sporcie” 

Dowiesz się: 

1. Jak racjonalnie ustalać cele i mądrze ułożyć plan treningowy aby je osiągnąć. 

2. Jak dopasowywać trening do danej dyscypliny. 

3. Czym są treningi: siłowe, funkcjonalne, motoryczne, specjalistyczne, techniczne  

i systemów energetycznych. 

 

Miejsce: Hala sportowa Uniwersytetu Zielonogórskiego bud.- A13 ul. Szafrana 6. 

Prowadzący: Krzysztof Polak, Mateusz Kołodziejski  

__________________________________________________________________________________ 

Moduł II 

28 kwietnia: Planowanie cyklu przygotowawczego – periodyzacja 

Kiedy znamy już swój organizm, wybraliśmy cel i potrafimy dobrać narzędzia, dzięki którym go osiągniemy, 

przychodzi pora na najważniejsze – rozłożenie na części pierwsze całego okresu przygotowawczego. 

W tym module nauczysz się: 

1. Planowania treningu: (mezocykl, makrocykl, mikrocykle ) 

2. Programowania siebie lub podopiecznych do osiągnięcia szczytu formy w wybranym przedziale 

czasowym. 

3. Wprowadzania w trening zmian zależnych od planowego i nieplanowego progresu lub regresu 

 

Miejsce: Hala sportowa Uniwersytetu Zielonogórskiego bud.- A13 ul. Szafrana 6. 

Prowadzący: Krzysztof Polak, Mateusz Kołodziejski  



__________________________________________________________________________________ 

Moduł III 

1‒2 Czerwca: Prewencja urazów oraz innowacyjne i klasyczne metody treningowe jako forma 

uzupełnienia planu przygotowawczego. 

O tym, jak ważny jest trening uzupełniający, nawet zawodowcy dowiadują się często po fakcie. 

W module, który poprowadzą dla Ciebie wszyscy instruktorzy BodyReset, zaplanowaliśmy  7 lekcji 

warsztatowych:   

-  CORE Stability ‒ Marta Pelińska 

‒ Mobility ‒ Jakub Silewicz 

-  Trening funkcjonalny ‒ Krzysztof Polak 

‒ Ćwiczenia ogólnorozwojowe i trening kobiet ‒ Katarzyna Kózka 

‒ Psychologia Sportu ‒ Paula Lencewicz 

-  Kaatsu w treningu i regeneracji ‒ Marcin Kil 

 - Trening z masą ciała ‒ Mateusz Kołodziejski 

 

Miejsce: Hala sportowa Uniwersytetu Zielonogórskiego bud.- A13 ul. Szafrana 6. 

__________________________________________________________________________________ 

CENNIK TYLKO DLA STUDENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO: 

JEDEN MODUŁ*: 

 

‒ do 24.03 ‒ 144zł 

‒ 24‒30.03 ‒ 160zł 

 

*Aby wziąć udział w module III, wymagana jest obecność na jednym z dwóch poprzednich 

WSZYSTKIE MODUŁY: 

‒ do 24.03 ‒ 435zł 

‒ 24.03‒30.03 ‒ 480zł 

__________________________________________________________________________________ 

Rezerwacja miejsc oraz informacje na temat warsztatów i prowadzących: 
E‒MAIL: bodyresetzg@gmail.com 
TELEFON: 570 275 620 lub 725 311 439 
FANPAGE i Messenger: www.facebook.com/bodyresetzg 
lub u Partnerów:  
 
 

Pilates Core Stability - Marta Pelińska 

K‒Supplements 

Decathlon Zielona Góra 

Black Swan Pilates School & Studio 

Akademia Ruchu Nessfit 

Wataha Rugby Club Zielona Góra 

Marcin Kil ‒ Pracownia Ruchu, Zdrowia i Siły 

Kołodziejscy Profesjonalna Szkoła Pływania 

 


