
sportowy projekt edukacyjny

Akademia Zdrowego 
Sportowca 

Chcemy dbać o Twoje dziecko tak, jak dbamy o swoje: 
rzetelnie, profesjonalnie i holistycznie!
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Kim jesteśmy?
LifeTrainers to grupa fascynatów, którym  - na różnych etapach - sport wyprostował 

życiowe  drogi.  To  grupa  ekspertów  z  dziedziny:  sportu,  psychologii  ,  dietetyki  i 
medycyny.  Pewnego dnia, po różnych życiowych zawirowaniach – wszyscy oni spotkali 
się  w  jednym  miejscu  i  czasie.  Dziś,  w  pełni  świadomie  stanowiąc  system  naczyń 
połączonych  różnego  rodzaju  wiedzy  pozostającej  j  pod  wspólnym  mianownikiem: 
kompleksowej dbałości o zdrowie, oferujemy ten system - Wam.
Zasada jest jedna: brak ograniczeń!
Chcemy  dbać  o  Twoje  dziecko  tak,  jak  dbamy  o  swoje:  rzetelnie,  profesjonalnie  i 
holistycznie.

Jak działamy?
Po pierwsze – kondycja – proponujemy zindywidualizowane treningi personalne  .

Po drugie – bio-feedback – treningi mentalne.

Po trzecie – bio-psychologia żywienia – dietetyka sportowa.

Po  czwarte  –  medycyna  sportowa  –  naukowo  potwierdzone  zabiegi  certyfikowanym 

urządzeniem INDB.

Po piąte – badania LAB-MED – badania laboratoryjne i wydolnościowe mikroskopowa 

analiza elementów morfotycznych krwi.

Po szóste: kosmetologia.

Po siódme: suplementacja ukierunkowana.

Ujmując rzecz najkrócej: naprawiamy 7 najczęstszych „grzechów głównych”  
związanych  ze zdrowiem i kondycją dziecka, zamieniając je w jego życiowe atuty.

�   �   �
SZKOLENIA                  PROFILAKTYKA ZDROWIA                  DIETETYKA                             
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Akademia Zdrowego 
Sportowca  

 sportowy projekt edukacyjny

Akademia Zdrowego Sportowca to wspólny projekt Life Trainers i Akademii Nawyków 
Żywieniowych „Jemy bez Glutenu”, który potrwa od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. 
Projekt  jest  całkowicie  bezpłatny  a  udział  w  nim  dobrowolny.  Projekt  obejmuje 
comiesięczne spotkania edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz trenerów. 

Podczas spotkań zostaną poruszone takie tematy, jak:

• „Zdrowa rodzina motorem do sukcesu aktywnego dziecka” (poszerzanie 
wiedzy i świadomości   całej rodziny w kontekście tworzenia schematów 
żywieniowych w rodzinie).

•„Nadwaga  –  złe  nawyki  żywieniowe  czy  rodzinne 
predyspozycje?”  (przyczyny  nadwagi  dziecięcej,  diagnoza,  metody 
leczenia).

• „Zdrowa  rodzina  nie  choruje”  (profilaktyka  chorób  dietozależnych: 
nadwagi, cukrzycy, próchnicy, nadciśnienia, miażdżycy).

• „Jesteś tym, co jesz” (nauka umiejętności prawidłowego czytania etykiet 
produktów żywnościowych).

• „Zdrowy Talerz w Zdrowej Rodzinie” (prezentacja przepisów na zdrowe 
śniadania,  obiady,  słodkości,  podwieczorki  jako  fundament  zdrowia 
aktywnego dziecka).

• „Alternatywne  Metody  Badawcze”  (monitoring  przebiegu  programu 
„Akademia Zdrowego Sportowca).
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Cele projektu:
•dostarczenie  małym  Sportowcom,  Rodzicom  oraz  Trenerom  rzetelnej, 
pełnowartościowej  i  prostej  wiedzy na  temat  zasad zdrowego odżywiania,  w tym 
zasad żywienia dzieci uprawiających sporty,

•propagowanie i zaszczepianie zdrowych nawyków żywieniowych jako profilaktyka 
chorób cywilizacyjnych oraz element sukcesu aktywnego dziecka,

•realizacja  programu  wspierającego  Rodziców  dzieci  z  nadwagą  oraz  ryzykiem 
wystąpienia nadwagi dziecięcej,  przekazywanie praktycznych wskazówek radzenia 
sobie  z  nią  oraz  opieka  edukacyjna  w temacie  żywienia  całej  rodziny jako  aspekt 
wsparcia dla aktywnego dziecka,

•zwiększenie  dostępności  kontaktu Rodzica  z  wykwalifikowanym dietetykiem oraz 
prezentacja alternatywnych metod badawczych mających na celu kontrolę przebiegu 
programu zmiany nawyków żywieniowych.

Odbiorcy projektu:
• Aktywne sportowo dzieci,
• Rodzice,
• Trenerzy.

Charakterystyka projektu:
Projekt „Akademia Zdrowego Sportowca” będzie mieć charakter otwartych bezpłatnych 
spotkań (wykładów) z Dietetykiem Sportowym, Coachem Sportowym oraz Analitykiem 
alternatywnej  metody  badawczej  monitorującej  przebieg  efektów  wprowadzonego 
programu u rodziny dziecka aktywnego sportowo.
Częstotliwość  przeprowadzanych spotkań  została zaplanowana na 1 raz w miesiącu w 
godzinach 17-19 i będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

17:00-17.45 -  prelekcja nt zdrowego odżywiania w rodzinie dziecka aktywnego sportowo 
(szczegółowy harmonogram będzie przedstawiany Rodzicom i Trenerom tydzień przed 
spotkaniem w formie udostępnienia  na stronie  internetowej  oraz informacji  wysyłanej 
drogą e-mailową)
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17:45 - 18:30 - prelekcja nt umiejętności motywowania dziecka aktywnego sportowo przez 
Rodziców jako model 

18:30  -  19:00  -  możliwość  indywidualnych  konsultacji  z  dietetykiem,  podczas  której 
Rodzic będzie miał możliwość skorzystania z darmowych porad dietetycznych swojego 
dziecka oraz zapisania  go na analizę  obecnego stanu zdrowia celem przystąpienia  do 
projektu „Akademi Zdrowego Sportowca”

Osoby odpowiedzialne za projekt:

Marcin Cebula – Coach Sportowy
tel.: 792 756 003
kontakt@life-trainers.pl
www.life-trainers.pl

Bożena Górek - Dietetyk
tel.: 796 61 22 61
bozena@jemybezglutenu.pl
www.jemybezglutenu.pl

„Zdrowie Twojego dziecka zależy od Ciebie i Twojej kuchni. 
Wiedz, że masz moc, by leczyć i regenerować jego ciało, umysł i duszę. Jednak 

musisz być chętny i gotowy przejąć kontrolę nad sytuacją.”
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