CENTRALNE ZGRUPOWANIA TRENINGOWE
S U M M E R C A M P S 2010

INSTYTUT KRAV MAGA
12 LAT CENTRALNYCH ZGRUPOWAO SZKOLENIOWYCH INSTYTUTU!!
NAJLEPSZA, MIĘDZYNARODOWA KADRA INSTRUKTORSKA!!!
UNIKALNA tematyka naszych szkoleo realizowana jest we współpracy z International Institute of Tactical Training
a także INSTITUTE of ANTITERRORISM and CLOSE PROTECTION VIP School ( Izrael)!
Autorem wszystkich programów Centralnych Zgrupowao jest Tomasz Adamczyk,
członek izraelskiego zespołu światowych top-ekspertów Krav Maga Global Instructors Team.
Tomasz Adamczyk szkoli od ponad 15 lat elitarne jednostki i służby na całym świecie, m.in.
spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej oraz Grupę Ochrony Dyplomatów Scotland Yard.
Tomasz Adamczyk osobiście prowadzi również częśd zajęd na zgrupowaniach!!
Na koniec każdego obozu, odpowiednio przygotowane osoby mogą zdawad egzamin
na wyższy stopieo Krav Maga (egzamin w cenie obozów!).
W CENIE OBOZU – KOSZULKA KRAV MAGA!!!
Zdjęcia Bornego Sulinowa - Charyzmatycznego miejsce, którego do niedawna nie było na mapie...
Ponad 50 jezior!! Dawny poligon Rzeszy a potem Armii Czerwonej!!

ZGRUPOWANIE "BORNEO - HSRT, ENDURANCE, POWER"
Miejsce: Borne Sulinowo,
Data: 9 - 15 sierpnia
Budowanie wytrzymałości i siły, w kontekście podejmowania decyzji
w sytuacji stresu zagrożeo i walki.
Ochrona VIP, obezwładnianie chwytami, duszenia i dźwignie...
Z kadra szkoleniowa jednostek specjalnych, w środku lasu, nad
pięknym jeziorem (kajaki), działania na obiektach poligonu, w dzieo i w nocy.
Szkolenie specjalne pod okiem ekspertów Krav Maga oraz
International Institute of Tactical Training,
NASTAWIONE NA PRZETRWANIE, NASTWIONE NA BUDOWANIE SILNEJ PSYCHIKI!
Gdy musisz chronid nie tylko siebie ale i OSOBY WOKÓŁ CIEBIE!
Walki w pomieszczeniach CQB, WODA I LAS, dzieo i noc –
kształtowanie bojowej wytrzymałości SPECJALNEJ!!
Takiej, która mimo ekstremalnego stresu, pozwala Ci zachowad zimną krew i
działad przytomnie i perfekcyjnie!!
NAJBARDZIEJ AGRESYWNA WERSJA KRAV MAGA – PROFIL OCHRONA VIPa –
KRAV MAGA VIP PROTECTION!!
Cześd zajęd w ginącym mieście-widmie Gródek - Kłomino,
gdzie las zarasta nawet gigantyczny, opuszczony szpital...
Czas wolny to piękne jezioro, piękny las, kajaki, ogniska.
Codzienne zajęcia z zakresu Dynamicznej Siły, m.in. z użyciem
tzw. "bułgarskich pasów" produkowanych przez KRAVERA.
Zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=ggmpisjjtTU&feature=related

ZGRUPOWANIE "BLADE RUNNER - BORNEO"
Miejsce: Borne Sulinowo,
Data: 16-22 sierpnia
Wszystko na temat Extreme Knife Defense, walki nożem w obronie życia,
walki krótką pałką, ewakuacja i pierwsza pomoc.
Zajęcia w dzieo i w nocy - tak nie dwiczyłeś nigdy!!!
Hotel w środku lasu, nad pięknym jeziorem (kajaki), działania na obiektach poligonu.
Od kilku ostatnich lat, w ramach szkoleo Krajowego Centrum Krav Maga w Łodzi,
rozwijamy coraz bardziej, specjalizację związaną z WALKĄ I OBRONĄ PRZED NOŻEM.
Zdecydowaliśmy tak, wobec stale rosnącej fali przemocy z użyciem tego narzędzia.
Zjawisko to rozszerzając się znacznie w całej Europie, ogarnęło m.in. Wielką Brytanię,
Francję, Niemcy i Rosję. Dotarło również do Polski.
Z tego też powodu na nasze specjalistyczne kursy i seminaria, zaczęli przyjeżdżad
do Instytutu w Łodzi policjanci ze Scotland Yardu, funkcjonariusze różnych służb z Francji
i Niemiec, a także instruktorzy
z Czech, Rosji, Węgier, Holandii, Irlandii i innych krajów.
Poziom naszych szkoleo w Łodzi docenili także spadochroniarze
Legii Cudzoziemskiej, praktycy z Brazylii i Meksyku oraz izraelskie grupy ochrony.
Obóz ten przygotowuje również osoby chętne do wzięcia udziału w
EUROPEAN KNIFE FIGHTING CHAMPION SHIPS 2010 6 – 7 listopada, Kraków.

ZGRUPOWANIE "NEXT LEVEL CHALLENGE"
Miejsce: Borne Sulinowo
Data: 16-22 sierpnia

Wyjątkowo intensywne zajęcia nad podniesieniem Twojego aktualnego
poziomu Krav Maga oraz przygotowaniu do egzaminu.
Czy podołasz temu wyzwaniu i zaliczysz egzamin na zgrupowaniu?
Analiza i trening technik w szerokich kontekstach, trudnych do zrealizowania
w toku normalnych zajęd w sekcji
W ramach tego obozu dwiczone będą również tzw. zakresy EXTRA CURRICULUM – nie do
testowania lecz znacznie rozszerzające poszczególne zakresy stopni. Częśd zajęd będzie wspólna z
realizowanym w tym samym
czasie profilem „nożowym” BLADE RUNNER.
Przetrenujesz interesujące aspekty związane z nożem i krótką pałką.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ZGRUPOWAO
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK DERESZ, pokoje 2-3 osobowe, z łazienkami i TV.
Rozpoczęcie: godz. 13.00 pierwszego dnia danego zgrupowania
CENA: 1100 zł obejmuje:
Treningi
Ewentualny egzamin na stopieo KM (dla chętnych, przygotowanych do
egzaminu)
Zakwaterowanie: 6 noclegów w Pensjonacie Deresz
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Ubezpieczenie
Pamiątkowy dyplom
Koszulka krav maga
Cena nie zawiera dojazdu
Na każdym z obozów codzienne zajęcia z zakresu Dynamicznej Siły,
m.in. z użyciem tzw. "bułgarskich pasów" produkowanych przez
KRAVERA. Zobacz:
http://www.youtube.com/watch?v=ggmpisjjtTU&feature=related
Czas wolny to piękne jezioro, piękny las, kajaki, ogniska, a także…
największy w Polsce
ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH – BORNE SULINOWO 2010!!
Możliwośd świetnych zakupów ubrao i sprzętu taktycznego!!
( termin Zlotu 19 – 22 sierpnia)
Zgłoszenia i dodatkowe informacje - 500 152 092, poczta@kravmaga.com.pl

