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OLIMPIAKOS Centrum Kształcenia Kadr Sportowych to ceniony w Polsce i za granicą ośrodek
szkoleniowy. Placówka wpisana do CEiDG oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 1076K
jak również do RIS w Warszawie. Personel posiada uprawnienia państwowe, dużą wiedzę
merytoryczną, doświadczenie naukowe oraz startowe poprzez udział w wielu zawodach. To autorzy
bestsellerów i ok. 150 publikacji w czołowych magazynach sportowych oraz naukowych, eksperci
udzielający wywiadów w radiu i telewizji. Pod nasza opieką jest ponad 30 medalistów mistrzostw
świata i 9 olimpijczyków. Działamy od 2010 r., wyszkoliliśmy ponad 500 trenerów, którzy pracują w
Polsce, Skandynawii, UK, Niemczech, Dubaju, Katarze. To znaczy, że NIE MOGŁEŚ TRAFIĆ LEPIEJ!
(niżej opinie naszych kursantów)

ZAPRASZAMY NA INTENSYWNY

(2-dniowy)

KURS:

DIETETYKA SPORTOWA (Z FIZJOLOGIĄ SPORTU)
CENA 850 zł
w cenie analiza materiały!!
* Uwaga! Kurs kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu i zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych MEN, ważnych w całej UE
oraz poza nią.

MISTRZOWIE NAM ZAUFALI. ZOSTAŃ JEDNYM Z NICH
(pomagamy w przygotowaniach mistrzom Polski, Europy, świata, kadrze Polski kolarzy oraz olimpijczykom)

WWW.OLIMPIAKOS.ORG.PL // Tel. 516 18 38 30, 508 356 718

Kurs poprowadzą znani nie tylko w świecie kulturystyki i fitness specjaliści:
- 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 bestsellerów "Bieganie jest proste" oraz
"Dietetyka sportowa"), a także 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 i TV Super Stacja
(komentował m.in. Igrzyska w Pekinie, Londynie i Euro 2012, Mundial 2014). Dyplomowany instruktor kulturystyki,
fitness i lekkiej atletyki. Uczestnik 5 półmaratonów (21 100 m). Wiele lat uprawiał sporty siłowe, na temat których
pisał pracę mgr oraz doktorską. Wykształcił setki trenerów i instruktorów.
- 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
autorką książki "Dietetyka sportowa", współautorką 2
artykułów naukowych oraz autorką kilkudziesięciu
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. 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

Dzień I
1. Metabolizm sportowca - wyliczanie
2. Substraty energetyczne w ujęciu fizjologicznym
3. Regulacja masy ciała w danych dyscyplinach
4. Omówienie diety w sportach wytrzymałościowych – najczęstsze błędy, prezentacja diety czołowego
sportowca
5. Regeneracja żywieniowa
5. Warsztaty praktyczne z dietetyki
6. Dyskusja
Dzień II
1. Anatomia i fizjologia sportu
2. Suplementy diety – fakty i mity
3. Rola witamin i minerałów w diecie sportowca. Zwiększone zapotrzebowanie
4. Omówienie diet czołowych polskich sportowców: piłka nożna i sporty siłowe

5. Warsztaty praktyczne – komponowanie menu, z posiłkami około treningowymi
6. Zalecenia żywieniowe na dzień treningowy i nietreningowy
7. Teoria treningu
8. Dyskusja

Zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do kursanta - stąd grupy 8-12 osób!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, lub jego odwołania i zwrotu wpłaconych pieniędzy.
Powiadomienie o odwołaniu szkolenia odbędzie się e-mailowo lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed kursem.

KOSZT SZKOLENIA 850 zł

nr konta ING: 81 1050 1214 1000 0022 7958 1488 lub 35 1050 1142 1000 0090 7254 6444
Zgłoszenia imienne wraz z kopią potwierdzenia wpłaty zadatku, nazwą kursu (miasto), nr kontaktowym i danymi
do rachunku (Nip, adres) prosimy przesyłać na adres: biuro@olimpiakos.org.pl

UWAGA! ilość miejsc ograniczona. Decyduje termin wpłaty!

Opinie naszych kursantów

