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OLIMPIAKOS Centrum Kształcenia Kadr Sportowych to ceniony w Polsce ośrodek szkoleniowy. 

Placówka wpisana do CEiDG oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 1076K 

jak również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Warszawie. Personel posiada uprawnienia 

państwowe, dużą wiedzę merytoryczną,  doświadczenie naukowe oraz startowe poprzez udział w wielu 

zawodach. To autorzy ok.  130 publikacji w czołowych magazynach sportowych oraz naukowych,  

udzielający jako eksperci wywiadów w radiu i telewizji. Placówka działa od 2010 r.                             

   

 ZAPRASZAMY NA CERTYFIKOWANY KURS: 
 

 

Żywienie i fizjologia w sportach 

wytrzymałościowych 
(dla trenerów, dietetyków, fizjoterapeutów, studentów AWF, sportowców) 

 
 

Cena 280 ZŁ  (Liczba miejsc ograniczona) 

 

    KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU!! 

 

 

* Uwaga! Kurs kończy się egzaminem i zaświadczeniem potwierdzającym 

posiadanie kwalifikacji zawodowych MEN  
 

              

 
 

             MISTRZOWIE  NAM  ZAUFALI.  ZOSTAŃ  JEDNYM  Z  NICH 

     (pomagamy w przygotowaniach mistrzom Polski, Europy, świata, kadrze Polski kolarzy oraz olimpijczykom)           
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Kurs prowadzą znani w świecie sportu i nauki specjaliści od żywienia oraz fizjologii sportu: 

 

- dr Krzysztof Mizera – Fizjolog sportowy, doradca żywieniowy. Od 2008 r wykładowca uczelni wyższych oraz 

Studium Medycyny Sportowej Carolina Medical Center w  

Warszawie (prowadzi zajęcia z fizjologii sportu, żywienia w 

sporcie, diagnostyki zdolności wysiłkowych i ćwiczeń 

siłowych). Jest  autorem 3 książek (w tym bestsellera 

"Bieganie jest proste") oraz  ponad 120 artykułów naukowych 

i popularnonaukowych publikowanych w Polsce (m.in.: 

Focus, Przekrój, Medycyna Sportowa, Bieganie, Kulturystyka i 

fitness, SdW, Sport Wyczynowy, Medicina Sportiva, KiF, 

Wiedza i Życie) i zagranicą. Czynny uczestnik konferencji 

naukowych. Ekspert w TVP1, TVP2, Polsat News, TV Super Stacja, TVN24 (komentował m.in. Igrzyska w Pekinie, 

Londynie i Euro 2012 i 2016. Uczestnik 5 półmaratonów (21 095 m) 

- mgr Justyna Mizera – specjalizuje się w żywieniu sportowców. Startowała w ogólnopolskich zawodach w fitness 

sylwetkowym, uczestniczyła w 2 półmaratonach (Wiedeń, Łódź) 

oraz biegach na 5 i 10 km w kraju i zagranicą. Jest współautorką 2 

artykułów naukowych oraz autorką kilkunastu artykułów 

popularnonaukowych z zakresu żywienia sportowców. Autorka 

kilkudziesięciu publikacji w Kulturystyka i fitness (KiF), Focus, 

Przegląd sportowy, Bieganie, Kulturystyka i fitness Sport dla 

Wszystkich (SdW). Współpracuje z 30 medalistami mistrzostw 

świata i Europy oraz z 8 olimpijczykami. W 2013 r. wygłaszała 

wykłady przed Maratonem Warszawskim na Stadionie Narodowym 

oraz 3-krotnie była partnerem merytorycznym dla biegaczy Biegu Niepodległości w Warszawie (12 tyś ludzi). Ekspert 

w TV SuperStacja i TVP2, TVN. Dietetyk programu PZU Biegiem po zdrowie. Więcej na www.sportowydietetyk.com.pl 

 

Program: 

 

1. Optymalny rozkład makroskładników w zależności od dyscypliny (biegi, kolarstwo, triathlon) 

2. Dieta paleo, bezglutenowa, tłuszczowa - a efekty w sportach wytrzymałościowych w świetle badań   

    naukowych oraz doświadczeń zawodników.  

3. Dieta regeneracyjna - co spożywać, aby skutecznie podjąć kolejny trening i unikać kontuzji. 

4. Fizjologiczne czynniki wpływające na wydolność sportowca - jak poprawiać efekty treningowe 

5. Cheat Day, cheat meal, czyli na ile mogę sobie pozwolić?  

6. Jak komponować kluczowe dla sportowca żywienie okołotreningowe ?  

7. Czy mój organizm potrzebuje suplementów? 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu, lub jego odwołania i zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

Powiadomienie o odwołaniu  kursu odbędzie się e-mailowo lub telefonicznie nie później 3 dni przed rozpoczęciem kursu 

 

 

KOSZT KURSU:  280 zł brutto (przy zapisaniu wpłata 130 zł, pozostała kwota płatna na miejscu) 

 

nr konta : ING  81 1050 1214 1000 0022 7958 1488 

 

Zgłoszenia imienne wraz z kopią potwierdzenia przelewu, nazwą kursu (miasto), nr kontaktowym i danymi do 

rachunku (Nip, adres)  prosimy przesyłać na adres: biuro@olimpiakos.org.pl 

http://www.sportowydietetyk.com.pl/
mailto:biuro@olimpiakos.org.pl


 

 

 

UWAGA! ilość miejsc ograniczona. Decyduje termin wpłaty!    
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