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Poprzez zmniejszenie aktywności fizycznej społeczeństwa następuje spadek sprawności fizycznej. 
Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE. Na przełomie 30 lat nasąpił regres 
sprawności dzieci i młodzieży, w każdej badanej sprawnosci motorycznej, zarówno wśród dziewcząt
i chłopców.

BRAK RUCHU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA

OTYŁOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

BRAK RUCHU SENIORÓW

NAŁOGI
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

ZDROWIE UCZNIÓW:

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.

Ponad połowa Polaków
nie podejmuje
żadnej aktywności fizycznej
o charakterze sportowym lub rekreacyjnym

GŁÓWNE POWODY:
- Słaba motywacja
- Mała dostępność miejsc do ćwiczeń
- Brak wiedzy odnośnie treningu
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- Integrację lokalnych społeczności w ramach organizowanych
zajęć sportowo – rekreacyjnych skierowanych do całych rodzin,
seniorów oraz młodzieży

 

- Przeciwdziałanie patologii

 

- Przeciwdziałanie otyłości oraz chorobom wieńcowym

 

- Wyciąganie młodzieży z przed komputerów

 

- Tworzenie lokalnych grup sportowych

- Urozmaicanie treningów sportowców zawodowych

Kampania skierowana do włodarzy miast i gmin,
która propagując sport, zdrowy tryb życia oraz
rekreację na świeżym powietrzu ma na celu:

Wykwalifikowana kadra trenerów

Tworzenie stref rekreacyjno - sportowych 
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W skład Kampanii dla gmin wchodzą:
Urządzenia treningowe opracowane przez olimpijczyków - gimnastyków.

Doszkalanie kadry prowadzącej zajęcia.

Urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

1

2
3 Zestawy ćwiczeń

4 Aplikacja mobilna.

OLIMPIJCZYCY

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


