
SZKÓŁKA ROWEROWA
Bartłomieja Witkiewicza

 



Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe
 i poziom zaawansowania. Grupy 2-6 osobowe.

Regularne treningi indywidualne
Maksimum uważności, progressu techniki

 i poprawy kondycji fizycznej
 

TRENINGI GRUPOWE I INDYWIDUALNE

100% UŚMIECHU 

5-7 lat
7-9 lat

9-13 lat
13-17 lat

Grupy wiekowe:

 



GDZIE PROWADZĘ TRENINGI?
Treningi odbywają się głównie na Bike Parku "Kazoora" na Ursynowie,                   

 oraz na specjalnie zaprojektowanych, asfaltowych torach typu "pumptrack" 
(Ursynów, Wola, Ursus).

 Nieodłącznym terenem spotkań jest  park Księcia Janusza,  las Kabacki.
 

Istnieje możliwość dostosowania miejsca i czasu pod wygodę/ preferencje rodzica.
 



CZYM SIĘ WYRÓŻNIAM?

 
Tworzę dla dzieci materialy wideo z zakresu treningów, odżywiania, suplementacji. 

W razie złej pogody zadaje ciekawe prace domowe aktywujące moich podopiecznych. 
W zimie prowadzę  zajęcia narciarskie i ogólnosportowe na sali. 

Otwieram grupę online dla rodziców do szybkiej komunikacji i służę radą z zakresu moich kompetencji. 
 

Sport zawodniczy, zwycięstwa, porażki, kontuzje, a przede wszystkim nieprzerwane 15 lat doświadczenia w pracy z
dziećmi i ponad 100 zrealizowanych obozów sportowych nauczyły mnie patrzeć szerzej na wiele aspektów życia. 

 
W trakcie szkoleń z dziećmi i młodzieżą dbam o uśmiech i nieskrępowaną relację. 

Wiem jak ważne jest zdrowie psychofizyczne dziecka i relacje z rówieśnikami i dorosłymi w trakcie dojrzewania. 
Zwracam uwagę i uczę czym jest świadome oddychanie w trakcie dnia i wysiłku fizycznego.

 
Przywiązuję dużą uwagę do rzetelnej rozgrzewki, pokazuję jak ważne jest rozciąganie i dbanie o swoje ciało na co dzień.

Nagrywam wideo i robię zdjęcia, aby zmaksymalizować efekty treningu poprzez wideoanalizę.
 Uczniów edukuję w kwestiach odżywiania. Doradzam co i jak jeść, żeby być zdrowym i pełnym energii człowiekiem. 



NA ZAJĘCIACH PODOPIECZNY OPANUJE:
 skuteczną rozgrzewkę i umiejętność świadomego oddychania

prawidłową pozycję na rowerze 
optymalną technikę: hamowania, pokonywania zakrętów,
przyspieszania i zmiany biegów
odpowiednie ustawienie butów na pedałach 
umiejętność "pompowania" w terenie i na torze 
bezpieczne skakanie i tłumienie
swobodne poruszanie się w  różnorodnym terenie

Umiejętności te stanowią solidną bazę do dalszego rozwoju techniki,
motoryki i kondycji fizycznej dziecka



O MNIE
Bartłomiej Witkiewicz



Absolwent UMCS na kierunku "Turystyka i Rekreacja".
Instruktor kolarstwa grawitacyjnego, narciarstwa,
survivalu, windsurfingu, treningu personalnego.                            
Animator i pilot wycieczek. Żeglarz i sternik motorowodny.
Zawodnik DH, pumptrack, bmx racing, enduro.

Interesuję się zdrowym odżywianiem, żużlem, medycyną
chińską, oraz poszerzaniem świadomości na temat
własnego ciała i umysłu.

Moja praca jest moją pasją, 
 kierunkiem w życiu, za którym

codziennie podążam



CENNIK/ZAPISY
 

Trening indywidualny 1,5 h 120zł
 

     Trening dla 3 osób 1,5 h 220 zł
 
 
 
 

Szkółka rowerowa:
3x w tygodniu:

Poniedziałek/środa/czwartek
sobota/niedziela: indywidualnie 

 
Pakiet 6 treningów x 1.5h  

400 zł/osoba
 

792-101-650
witkiewiczbartlomiej@gmail.com


