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GRUPA TLS SPORT



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 zdrowia, ćwiczeń oraz integrujemy pokolenia, 

poprzez zarażanie pasją do zdrowego trybu życia. 

Nasze cele
- Integracja międzypokoleniowa od juniora do seniora,

- Integracja rodzin,

- Tworzenie lokalnych społeczności.

GRUPA TLS SPORT

Występowanie otyłości u dzieci i młodzieży wiąże się z poważnymi
następstwami zdrowotnymi, zarówno w wieku rozwojowym, jak
i u osób dorosłych. Częstość występowania nadwagi i otyłości

 stale wzrasta, a zjawisko to określa się mianem epidemii.

PRZECIWDZIAŁANIE CHOROBOM
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Na lekcjach WF nie bierze aktywnego udziału :

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
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Główne cele programu:
• Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
wśród młodzieży szkolnej;
• Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz
jakości życia młodzieży szkolnej, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości;
• Kształtowanie wśród młodzieży szkolnej nawyku
podejmowania aktywności fizycznej;
• Zwiększenie oferty ogólnodostępnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej;
• Wsparcie kadr pracujących z młodzieżą szkolną
w obszarze sportu;
• Promocja naturalnych dla człowieka form
aktywności fizycznej.

Program dla Szkół Podstawowych i Średnich 
jako alternatywa przeciw patologiom.

Wsparcie kadr pracujących z młodzieżą szkolną w obszarze sportu.

Zwiększenie oferty ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej.

Gimnastyka – Fundament Rozwoju
Kampania skierowana do uczniów szkół
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W skład Kampanii dla szkół wchodzą:
Urządzenia treningowe opracowane przez olimpijczyków - gimnastyków.

Doszkalanie kadry prowadzącej zajęcia.

Urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Założenia programu:
• Konspekt zajęć bazujący na urządzeniu TLS;

• Zajęcia realizowane w wymiarze 60 min. / tydzień;

• Zachowanie proporcji 2:20

    (grupa powyżej 10-ciu osób wymaga asystenta prowadzącego);

• Przeznaczenie dla młodzieży szkolnej powyżej 10 – go roku życia.
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3 Konspekt zajęć dla prowadzących.

4 Aplikacja mobilna.

OLIMPIJCZYCY


