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GRUPA TLS SPORT

KAMPANIA dla KIEROWCÓW
DROGA DO ZDROWIA



Jesteśmy liderem na rynku w innowacyjnych rozwiązaniach dla sportu i rekreacji. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w profesjonalnym sporcie, tworzymy produkty dla całych rodzin. 

Poza urządzeniami, przekazujemy wiedzę dotyczącą zdroego trybu życia, ćwiczeń oraz integrujemy pokolenia.

Nasze cele
     - Integracja międzypokoleniowa od juniora do seniora,

     - Integracja rodzin,

     - Tworzenie lokalnych społeczności.

GRUPA TLS SPORT

PROBLEMY ZDROWOTNE KIEROWCÓW

NADWAGA1

Około 10-15% wypadków

PRZEMĘCZENIE, STRES

CHOROBY UKŁADU KOSTNO -
 STAWOWEGO

(Procent kierowców z problemami)
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32 %CHOROBY ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

Częste przebywanie w pozycji siedzącej, a do tego brak aktywności fizycznej niezdrowa dieta,
nadmierny stres doprowadzają kierowców do wielu schorzeń. Kierowcy najczęściej cierpią na choroby układu krążenia,
niedokrwienie serca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu ruchu – m. in. problemy z kręgosłupem.
Jednak największym problemem w zawodzie kierowców jest nadwaga, która w krótkim czasie zamienia się w otyłość.

60 %

PROBLEMY SERCOWO NACZYNIOWE

Zawały wystepują nawet u osób w wieku 22 lat!

50% chorób wystepuje
u osób poniżej 35 roku życiu

(Procent kierowców z problemami)

(Procent kierowców z problemami)
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Główne cele programu:
- Podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez rozładowanie stresu,
- Aktywny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia wśród kierowców,
- Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia kierowców,
  w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
- Przeciwdziałanie chorobom układu krążenia,
- Przeciwdziałanie schorzeniom układu ruchu (przede wszystkim kręgosłup),
- Kształtowanie wśród kierowców nawyku podejmowania aktywności fizycznej,
- Promocja naturalnych dla człowieka form aktywności fizycznej.

Program poprawiający zdrowie kierowców

Tylko 15 minut przerwy od jazdy 
spędzone aktywnie:
- zwiększa bezpieczeństwo podróży 
poprzez poprawę koncentracji
i skupienia nawet o 60%.
- zmniejsza ryzyko chorób układu 
krążenia o 30%, 
- podnosi komfort życia poprzez 
przeciwdziałanie otyłości i chorobom 
układu kostnego.
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Przy współpracy z zawodowymi sportowcami gimnastykami, fizjoterapeutami
 powstał program, który ma zapobiegać chorobom zawodowym kierowców.

Droga do Zdrowia

Aktywny odpoczynek
kierowców podnosi 
bezpieczeństwo na drogach o 60%!

STACJA PALIW
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W skład Kampanii „DROGA DO ZDROWIA” wchodzą:

 Przy współpracy z olimpijczykami z gimnastyki sportowej powstał plac treningowy dla kierowców.
 Na urządzeniu może ćwiczyć jednocześnie 8 osób. Urządzenia są bezpieczne, posiadają stosowne certyfikaty

Zestawy ćwiczeń dla kierowców.

Mobilna aplikacja treningowa.

Ćwiczenia rozciągające oraz
kształtujące wszystkie grupy mięśni.

Ćwiczenia rozciągające oraz
kształtujące górne partie ciała oraz
mięśnie brzucha. Ćwiczenia rozciągające oraz

kształtujące wszystkie grupy mięśni.

Ćwiczenia rozciągające oraz
kształtujące mięśnie rąk, brzucha,
pleców oraz klatki piersiowej.

Ćwiczenia rozciągające oraz
kształtujące wszystkie grupy mięśni.

1 Plac treningowy dla kierowców.

2

3

Za pomocą KODU QR i smartfonu kierowca może pobrać program treningowy. 
Program treningowy jest tak przygotowany by ćwiczący aktywowali, rozciągnęli wszystkie grupy mięśniowe.

OLIMPIJCZYCY

Stworzysz sobie możliwość:



Współpracując z nami:

Podniesiesz bezpieczeństwo na drogach

Poprawisz zdrowie i komfort życia kierowców

Będziesz uczestniczył w rozwoju trendu Zdrowego Życia

Weźmiesz udział w kształtowaniu dobrych nawyków wśród 
kierowców zawodowych

Stworzysz sobie możliwość:

Poszerzenia zakresu usług dla kierowców 

Powiązać świadomość twojej marki z prozdrowotnym i 
prosportowym trybem życia 

Przyczynienia się do rozwoju wschodzących trendów
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FUNDACJA ANIOŁY SPORTU
AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 32/10
70-453 SZCZECIN
TEL.: 791 963 800


