
Półroczny kurs stretchingu  

Zobacz jak korzystać z naszego kursu
i czy jest on odpowiedni dla Ciebie  



Krok 1. 
 

W module wprowadzającym znajdziesz 9 testów na
mobilność, które pomogą Ci określić Twoje najsłabsze

ogniwa jak również i mocne strony. Wykonaj je i zrób zdęcie
początkowe w każdej omawianej pozycji. Testy wykonaj na

zimne ciało. 
 

Krok 2.
 

Wykonane zdjęcia zamieść na swoim koncie na platformie
MoveMe.

 
Określ swoje cele treningowe i opisz je w formularzu jak

najdokładniej. Możesz też wypisać z nazw konkretne
pozycje, które chciałbyś umieć wykonać.

 
Na podstawie wykonanych testów, wypisz swoje najsłabsze
ogniwa. Możesz je z czasem uzupełniać, ponieważ będziesz

poznawał je lepiej wraz z przerabianiem Modułu 1.
 

Krok 3. 
 

Dołącz do prywatnej grupy na FB, gdzie uzyskasz wsparcie
trenerów w procesie oraz odpowiedzi w razie pytań, czy

wątpliwości.

Od czego zacząć? 



Wykonuj 3 treningi w tygodniu w kolejności podanej w kursie.
Możesz to robić w dogodnym dla siebie dniu, zarówno 3 dni z

rzędu jak i z jednodniowym odstępem. 
Treningi ułożone są tak abyś nie przeciążył danej partii ciała. 
Nie wykonuj więcej niż 3 treningi w tygodniu, zostaw czas na

regenerację. 
 

Po każdym tygodniu pracy, zdaj z niego raport w dzienniku
treningowym. 

 
W każdym miesiącu pracujemy 4 tygodnie. Jeśli miesiąc jest

dłuższy -odpoczywamy i regenerujemy ciało. 
 

Po 3 miesiącach i na zakończenie kursu powtórz wszystkie
zdjęcia żeby porównać progres.

 

Jak trenować?

1 moduł = 1miesiąc
12 treningów w miesiącu

 



Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcę zwiększyć swoją
mobilność oraz wzmocnić się w zakresach. Ćwiczenia

dobierane są tak żeby zarówno osoby początkujące i jak i
zaawansowane mogły na nich skorzystać. Kiedy jest to

konieczne - pokazywane są warianty dla osób początkujących
oraz progresje dla tych, którzy mogą więcej.  

 
 Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, zarówno kobiet

jak i mężczyzn. 

Dla kogo jest kurs?



Lepiej poznasz swoje ciało i zwiększysz jego
świadomość 
Poznasz swoje najsłabsze ogniwa, które mogą
blokować progres  
Rozpoznasz swoje mocne strony  
Nauczysz się co i jak rolować oraz w jaki sposób
rolowanie wpływa na zwiększenie zakresu 
Poznasz różne metody pracy z ciałem 
Nauczysz się świadomie budować swój samodzielny
trening w przyszłości 

Ale przede wszystkim zwiększysz zakresy i
wzmocnisz się w nich, a co za tym idzie - spełnisz

swoje cele treningowe.

Co zyskasz
przechodząc kurs?



Co wyróżnia nasz kurs?

Programowanie treningowe ułożone tak żeby  nowe
zakresy zbudować na stałe, nie na chwilę

Nasza wiedza oparta jest na 10 letnim doświadczeniu w
pracy z ludźmi w różnych dyscyplinach . Trenowaliśmy

gimnastyczki, tancerki baletowe jak i osoby po
kontuzjach. 

Autorskie ćwiczenia, których nie znajdziesz w internecie 
Poza ćwiczeniami rozciągającymi,  treningi zawierają

stabilizację i wzmacnianie. Jest to niezbędne żeby
zbudowac zdrowy i trwały zakres.

Kurs zawiera cały obszerny temat rolowania 
Dostęp 24/7 – treningi możesz włączyć na telefonie,

komputerze czy telewizorze o dowolnej porze. 

Jesteś pod naszą opieką - na prywatnej grupie kursu
zawsze możesz zadać pytanie lub podzielić się swoimi

spostrzeżeniami czy progresem :) 

Ćwiczysz w swoim tempie. 



Jak się zapisać i jaka
jest cena kursu?

Do końca maja kurs jest w przedsprzedaży to znaczy,
że jest darmowy dla wszystkich subskrybentów

MoveMe i wszystkich osób, które dołączą do tego
czasu.

 
Regularna cena kursu to 720 zł (120 zł miesięcznie)

 
Po 31 maja nie będzie możliwości nabycia kursu w

ramach subskrypcji . 
 
 

Jak dołączyć do MoveMe?
 

https://move-me.pl

https://move-me.pl/

