Program CARDIO Szanowne
MAMY kiedy wasze dzieci będą na
swoich zajęciach,
my zapraszamy WAS na fajne treningi.
Jeżeli :
- przybyło Ci kilka (lub więcej) kilogramów i chciałabyś schudnąć,
- męczysz się wchodząc po schodach lub podbiegając do autobusu
- Twoja kondycja wymaga poprawy, ,
- dokucza Ci ból kręgosłupa lub stawów i marzy Ci się,aby wreszcie
rano wstawać bez żadnych dolegliwości,
- lub po prostu chcesz zrelaksować się, miło spędzić czas i wreszcie
zrobić coś tylko dla siebie,
to ta oferta jest dla Ciebie.
Czeka na WAS jedyny taki Klub

Fitness Klub ZDROWIE
w Sarbinowie.

* Fat burning *
* BPU, ATC, TBC *
* Ladies styling *
* Body shape *
* Zdrowy kręgosłup *
* Pilates *
* Aqua aerobic *
* Nordic walking *
Zapewniamy 4 treningi
dziennie.
AQUA aerobik.

Latino Solo.
Zajęcia dla Pań kochających taniec i ruch przy
muzyce. Każde spotkanie to ciekawa choreografia
składająca się z kroków charakterystycznych dla
tańców latynoamerykańskich.

Tańcząc tańce latynoamerykańskie nabierasz
umiejętności płynnego poruszania biodrami,
poprawisz kondycję i koordynację ruchów.

TBC pod tym tajemniczym skrótem kryje się
angielska nazwa total body cond itioning,
czyli wzmacnianie całego ciała.
Przy wtórze rytmicznej muzyki dyskotekowej
ćwiczysz, używając różnych akcesoriów:
ciężarków, gumowej taśmy, piłek.

Chcesz mieć płaski brzuch, szczupłe uda I
jędrne pośladki? Trenuj ABT!
Dzięki tym ćwiczeniom poprawisz swoją kondycję,
zdrowie,figurę, ale przede wszystkim samoocenę!
ABT to skrót od angielskich słów:
abdominal, buttocks, thighs,
ABT to forma aerobiku skierowana do osób, które
chciałyby wymodelować dolne partie ciała. .
Ponadto wzmacniają mięśnie całego ciała i
przyśpieszają spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej,
dzięki czemu skóra staje się bardziej sprężysta I
elastyczna. Jest to również dobra metoda, żeby
rozprawić się z cellulitem.
Efektem ćwiczeń typu ABT jest także widoczna
poprawa kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej.

Body shape, body styling, body sculp, BS
to różne określenia na te same ćwiczenia
wzmacniające mięśnie. W trakcie zajęć z
body shape wykorzystuje się stepy, ciężarki,
gumy i inne pomoce. Ćwiczenia są wykonywane
powoli, dokładnie i bezpiecznie. Osoba ćwicząca
może skoncentrować się na technice i dokładności.
Body shape pozwala ujędrnić i wyrzeźbić ciało.
Poza tym pozwala wzmacniać mięśnie bez
niepotrzebnego ich powiększania czy pogrubiania.
BS zaliczany jest do ćwiczeń wytrzymałościowych.

Ladies styling - aerobik taneczny dla Pań.
Zajęcia te mają formę solową i są przeznaczone
dla Pań w każdym wieku, które pragną
popracować nad własną sylwetką i chcą lepiej
wyglądać w tańcu.LS to połączenie tańców
latynoskich z tzw. body movement, czyli pracą
nad swoim ciałem. Nauczymy Cię jak wyglądać
efektownie i kobieco w każdym tańcu. Zajęcia
obejmują naukę kroków, figur oraz choreografii
tańczonych do żywiołowej i rytmicznej muzyki.

Stretching (ang. rozciąganie) - zestaw ćwiczeń
fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni
celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia, a także
poprawieniu ukrwienia układu motorycznego
i spowodowanie jego rozruszania. Jest
naturalnym systemem ćwiczeń, który zaczerpnięty
został m.in. z obserwacji zwierząt łownych
wykonujących podobne "ćwiczenia" łączącym w
sobie elementy gimnastyki i kulturystyki łącząc
naprzemienne serie ćwiczeń dynamicznych i
statycznych.

Zastanawiasz się, dlaczego Pilates jest tak dobry
dla każdego, bez względu na wiek czy stan
zdrowia? Dlaczego jest inny niż pozostałe
techniki ćwiczeń? Odpowiedź jest tak prosta,
jak sama metoda. Główną zaletą ćwiczeń jest
bowiem ich niewiarygodna efektywność.
Jest to trening całego ciała w skład którego
wchodzi ponad 500 ćwiczeń inspirowanych jogą,
baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą jest
rozciąganie, spinanie i rozluźnianie mięśni.
System ten jest ukierunkowany na poprawę
elastyczności, siły, równowagi
i świadomości swojego ciała.

Taniec nowoczesny to zawsze hit obozu.

Na obozie nie może zabraknąć oczywiście -

Nordic Walking jest ciekawą i przyjemną formą odpoczynku.
Polega on na marszu ze specjalnie do tego
przystosowanymi kijami. Osoba uprawiająca
ten rodzaj aktywności angażuje do wysiłku
większość mięśni ciała. Pracują one
zupełnie inaczej niż podczas
zwykłego marszu. Są bardziej wzmocnione,
zwłaszcza ramiona, które stają się mocniejsze
i bardziej wytrzymałe.
Jak się więc okazuje, Nordic Walking można
uznać za dobrą formę odchudzania.

Dla Pań preferujących brak wysiłku proponujemy
zajęcia BRYDŻOWE,

lub leżaczek przy basenie.

Szanowne Panie, a może w wolnej chwili
wpadłybyście na chwilkę na strzelnicę łuczniczą.

Do pokonania trawers na ściance wspinaczkowej.

Codziennie po kolacji zapraszamy na siatkówkę.

Jak co roku zapraszamy na:
“bankiecik”
od godz. 22:00 do godz. ???

oraz
"nocne polowanie na dziki"

na zakończenie obozu :

“PIKNIK RODZINNY”
W programie konkursy, turnieje,
występy, mnóstwo atrakcji.
Do wygrania nagroda

GŁÓWNA
VOUCHER nr 1/2023
Bezpłatny 6 dniowy pobyt na obozie sportowym
w Sarbinowie dla
.........................................................................
/ osoba dorosła + dziecko /
organizowanym przez KS ZDROWIE w OW BESKID
Termin sierpień 2023 r. Turnus R5 lub R6.

