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Celem Naszej szkoły
jest rozwój fizyczny

dzieci i szkolenie
przyszłych mistrzów! Akrobatyka z 

elementami gimnastyki



Nasza wizja 
i cele w grupach

W grupach początkujących dbamy
przede wszystkim o ogólny rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży, który staje
się doskonałą bazą pod inne dyscypliny
sportowe, a przede wszystkim środkiem
do rozwoju zdrowego, silnego i
wysportowanego człowieka 
W grupach zaawansowanych i
sportowych szkolenie ukierunkowane
jest pod kątem rozwoju w kierunku
dyscyplin sportowych - akrobatyki i
gimnastyki sportowej. Dzieci, które
zostały wyselekcjonowane z grup
początkujących mają szansę rozwijać
się w grupach na wyższym poziomie, z
wyższymi wymaganiami, z perspektywą
rywalizacji sportowej na zawodach
sportowych
W KAŻDEJ grupie dbamy PRZEDE
WSZYSTKIM o bezpieczeństwo,
prawidłowe przygotowanie dziecka do
wykonywanych elementów, dyscyplinę
i poprawną technikę

Profesjonalna kadra, mająca doświadczenie
w pracy zarówno z dziećmi na poziomie
rekreacyjnym, dla polepszania ich
sprawności i niwelowania wad postawy, jak i
w pracy z reprezentantami Polski na
Mistrzostwach Europy i Świata
Polepszenie sprawności dziecka, poprzez
rozwój siły, gibkości, równowagi i
koordynacji ruchowej
Jeśli Twoje dziecko nie wykazuje
predyspozycji do tego sportu - zapisz je na 
 te zajęcia, chociażby przez wzgląd na jego
dalszy rozwój (postawę, kształtowanie
charakteru, dyscypliny), sportowe treningi
wypracują wszystkie te pożądane w
przyszłości cechy 
Jeśli Twoje dziecko wykazuje
predyspozycje do tego sportu - zapisz je na
zajęcia, a ma szansę realizować swoje
predyspozycje i talenty w sporcie
(niezapomniana rywalizacja sportowa,
obozy, nowe znajomości, kształtowanie
charakteru, dyscypliny)

Dlaczego warto zapisać
dziecko na Nasze zajęcia ?

O Nas

Były zawodnik Krymskiej Federacji
Akrobatyki sportowej w skokach na ścieżce,

trener z 15-letnim stażem. W Polsce
pracował m.in.: w krakowskim klubie

sportowym "Podwawelski" (rock'n'roll
akrobatyczny), w Polskim Towarzystwie

Gimnastycznym "Sokół" Kraków
(najstarszym Polskim Towarzystwem

Gimnastycznym), w ACRO GYM Kraków
(jednym z czołowych klubów sportowych
skoków na ścieżce i trampolinie w Polsce,

mającym reprezentantów Polski i
wielokrotnych Mistrzów Polski), w

Towarzystwie Sportowym "Piramida" Kielce
(z zawodnikami grupy wyczynowej), od 2018

roku - własny projekt AKRO STAR (Nasi
zawodnicy w ubiegłym roku zdobyli 40

medali na zawodach rangi Ogólnopolskiej)

VALENTYN HARKAVYI

Ukończyła studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,   

 a uprawnienia do prowadzenia zajęć z
akrobatyki sportowej zdobywała na   

 AWF-ie w Katowicach, doświadczenie
zawodowe zdobywała w pracy przy sekcji
wyczynowej ACRO GYM Kraków oraz       
 w Towarzystwie Sportowym "Piramida"

Kielce, od 2018 roku - własny projekt
AKRO STAR (Nasi podopieczni w ubiegłym

sezonie zdobyli 40 medali na zawodach
rangi Ogólnopolskiej)

ANNA CHRUŚCIELEWSKA

Naszym celem jest rozwój
dzieci i młodzieży w

dyscyplinach sportowych:
gimnastyka i akrobatyka

sportowa.

O Nas


