rok szkolny 2020/2021

OFERTA stacjonarna
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Dla kogo:
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży regionu łódzkiego.
Szkoła Mistrza Polski w JUDO: https://youtu.be/mjdvgSrUZv8
Wojownicy na dzielnicy: https://youtu.be/4LrTRYMIzkU
Nasze obozy: https://youtu.be/E5nu1K82WlI
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Szczegóły oferty:
Zajęcia koordynowane przez wielokrotnego mistrza Polski oraz medalistę Mistrzostw Europy Aleksandra Betę. Wieloletnie doświadczenie na matach całego świata gwarantuje najwyższą jakość i
profesjonalizm prowadzonych treningów.
Nasi trenerzy to utytułowani oraz wieloletni sportowcy, posiadający doświadczenie pedagogiczne,
którzy z pasją, cierpliwością oraz zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę.

Korzyści płynące z kursu:
➔ Twoje dziecko uczy się DYSCYPLINY i zasad wychowania
➔ Twoje dziecko dzięki regularnym treningom nabiera ODPORNOŚCI
➔ Twoje dziecko staje się S
 PRAWNIEJSZE niż jego rówieśnicy
➔ SZKOŁA BETA JUDO to BEZPIECZEŃSTWO dla Twojego dziecka, dzięki nauce sztuki
BEZPIECZNEGO UPADANIA i technik SAMOOBRONY
➔ zapewniamy ciągłość szkolenia i ROZWOJU poprzez zdobywanie kolejnych stopni JUDO oraz
udział w zawodach i wygrywanie medali

Gdzie:
Nasze główne treningi prowadzimy w nowo otwartej sali treningowej w centrum Łodzi przy ul.
Wróblewskiego 19A/7, gdzie znajduje się również siedziba naszego klubu. Jak co roku, prowadzimy
również zajęcia w salach gimnastycznych szkół podstawowych na terenie regionu łódzkiego.
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Nasze lokalizacje:
Poniedziałki - Śródmieście - SP 152 g. 15.30 ul.Strzelców Kaniowskich 52/54
Wtorki - Bałuty - SP 24 g.16.00 ul. Ciesielska 14A
Środy - Retkinia - SP 137 g.16.00 ul. Florecistów 3B
- Górna SP 190 g. 15.00 ul. Malczewskiego 37/47
Czwartki - Teofilów - Zespół Szkół Katolickich g.15:15 i 16.30 ul. K.Baczyńskiego 156
- Dąbrowa - SP 193 g. ? - rusza od połowy października
SOBOTY - CENTRUM - Sala Beta Judo ul.Wróblewskiego 19a/7

PIERWSZY TRENING GRATIS!
Dowiedz się więcej, zapisz się dziś: 531280554

Ile to kosztuje:
Pakiet FUNNY JUDO: 1x w tygodniu 149zł/M
Pakiet KLUBOWY: 2x w tygodniu 199zł/M w tym zniżka na sprzęt -30%
Pakiet VIP KLUBOWY 3x w tygodniu 249zł/M w tym bluza klubowa i zniżka na sprzęt -50%

Bezpieczeństwo:
Ćwiczymy w małych grupach max. 16 dzieci.
Przed każdym treningiem i po jego zakończeniu następuje dezynfekcja mat oraz całego sprzętu,
który był używany do zajęć.

Na zajęciach obowiązują stałe pary ćwiczeniowe. Pozwala to ograniczyć bezpośredni kontakt z
większą ilością uczestników, a także ma na celu naukę odpowiedzialności za swojego partnera
treningowego i współpracy w grupie.
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GWARANCJA SZKOLENIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
ORAZ WIDOCZNYCH POSTĘPÓW
W SZKOLE POZYTYWNYCH WOJOWNIKÓW BETA JUDO!
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