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DOŁĄCZ DO NAS!
Dołącz do społeczności
Com-Com Zone. Wejdź
na www.comcomzone.pl
zapisz się do newslettera
i poznaj naszą ofertę.

www.
comcomzone
.pl

Centra Rozwoju Com-Com Zone to nowoczesne
obiekty sportowe zlokalizowane w Krakowie
(Nowa Huta i Prokocim), Tarnowie oraz w Odporyszowie.
Oferują szeroki zakres możliwości uprawiania
wielu form aktywności fizycznej – od pływania,
przez fitness, sztuki walki czy spinning®, aż po gry
zespołowe. Zadaniem Com-Com Zone jest zapewnienie
klientom atrakcyjnych możliwości rozwoju oraz
upowszechnienia sportu jako
dziedziny kształtowania osobowości.
Com-Com Zone to zarówno przestrzeń sportowej
rywalizacji, jak i miejsca realizacji wielu ciekawych
projektów społecznych, które gromadzą pasjonatów
aktywnego stylu życia w każdym wieku. Wydarzenia
na terenie centrum, to inicjatywy dedykowane
lokalnym społecznościom, jak i przedsięwzięcia
o międzynarodowej randze, skupiającej uwagę
kibiców i mediów. Centra Rozwoju Com-Com Zone
to przedsiębiorstwa realizujące założenia ekonomii
społecznej. Całkowity zysk ze sprzedaży usług
sportowych przeznaczonych jest na cele społeczne,
ściśle zaś na działalność statutową Stowarzyszenia
SIEMACHA - właściciela marki.
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Zadaniem Centrów Rozwoju
Com-Com Zone jest nie
tylko zapewnienie klientom
atrakcyjnej przestrzeni
rozwoju fizycznego, lecz także
upowszechnienie określonego
sposobu rozumienia sportu.
Uprawianie sportu, to nie tylko
kwestia dbałości o właściwą
kondycję fizyczną – to sposób
kształtowania osobowości
i utrwalania takich wartości
jak wytrwałość, uczciwość
czy solidarność, bez których
trudno wyobrazić sobie
dojrzałe społeczeństwo
obywatelskie.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie
to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych w Małopolsce. Jego oferta jest
różnorodna oraz ciągle rozbudowywana dzięki doskonale
przygotowanej infrastrukturze sportowej i wykwalifikowanej
kadrze instruktorów. Od 8 lat Com-Com Zone oferuje
nie tylko najwyższą jakość usług, komfortowe wnętrza
i profesjonalną opiekę trenerską, lecz przede wszystkim
wyjątkową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu
rozwojowi sportowemu.
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim w Krakowie
jest nowoczesnym obiektem sportowym ukierunkowanym
na zajęcia prowadzone w wodzie. Jego podstawowym
atutem jest nowoczesna pływalnia sportowa, gdzie
odbywają się dodatkowo popularne zajęcia aqua aerobic
oraz lekcje szkoły pływania Com-Com Swim.
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park
to nowoczesne centrum sportowe ukierunkowane na
modelowanie sylwetki. W czerwcu 2013 r., by sprostać
oczekiwaniom klientów i dostosować ofertę do ich
rosnących potrzeb, rozpoczęto jego rozbudowę.
Do dyspozycji wielbicieli aktywnego stylu życia jest
w pełni wyposażona siłownia oraz dwie sale fitness.
Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Odporyszowie
zostało otwarte w grudniu 2014 r. i spełnia najwyższe
standardy bezpieczeństwa. W tym nowoczesnym
kompleksie znajduje się pływalnia oraz sala treningowa,
wyposażona w profesjonalny sprzęt do zajęć fitness
oraz cardio.
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