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WZGLĘDEM PUNKTU WYJŚCIA

ROZWÓJ

UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH
I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA REALIZACJĘ PROGRAMU SZKOLEŃ

GRUPA

TWORZENIE TRWAŁYCH WIĘZI
SPOŁECZNYCH

RÓWNOWAGA

MIĘDZY ROZWOJEM SPORTOWYM
I SPOŁECZNYM

EDUKACJA

KWALIFIKACJE SPORTOWE POPARTE
NIEZBĘDNĄ WIEDZĄ

Akademia Sportu PROGRES to dynamiczna
społeczność młodych ludzi i wybitnych trenerów,
którzy dbają o harmonijny rozwój talentów
sportowych. Dzięki nowoczesnej bazie sportowej
oraz innowacyjnemu podejściu kadry trenerskiej
w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
w Krakowie powstał największy ośrodek szkolenia
dzieci i młodzieży w Małopolsce, nad którym
Honorowy Patronat objął Jerzy Dudek.
Akademia Sportu PROGRES to wyjątkowa przestrzeń
rozwoju młodych ludzi, w której liczy się nie tylko
podnoszenie kwalifikacji sportowych, lecz także praca
nad własnym charakterem oraz budowanie trwałych
relacji z rówieśnikami. Wśród idei przyświecających
Akademii fundamentalne znaczenie mają edukacja
i wychowanie, realizowane dzięki doświadczeniu
Stowarzyszenia SIEMACHA. Zawodnicy AS PROGRES
korzystają nie tylko z profesjonalnych szkoleń
sportowych, lecz także z szerokiej oferty zajeć,
które poszerzają ich kompetencje społeczne.

SUKCES

OSIĄGANY DZIĘKI PASJI
I DETERMINACJI

www.
asprogres
.pl

REALIZUJEMY
SPORTOWE
MARZENIA

Co
robimy

DOŁĄCZ DO NAS!
Wejdź na stronę
www.asprogres.org.pl,
poznaj Akademię
i włącz się do gry!
AS Progres to miejsce,
gdzie realizują się
sportowe marzenia!

Powołanie do życia w listopadzie 2012 r.
Akademii Sportu PROGRES jest inicjatywą
Stowarzyszenia SIEMACHA, wynikającą
z potrzeby tworzenia atrakcyjnej oferty
rozwijania umiejętności sportowych
młodych ludzi.
W opozycji do coraz powszechniejszej komercjalizacji
sportu powstało miejsce promowania takich jego
walorów, jak kształtowanie osobowości, zdobywanie
wiedzy oraz dzielenie się energią płynącą ze wspólnie
podejmowanych wyzwań. Akademia Sportu PROGRES
liczy obecnie ponad 700 młodych zawodników
w wieku od 5 do 18 lat, trenujących w trzech sekcjach
sportowych: piłka nożna, tenis stołowy oraz pływanie.
Zawodnicy korzystają z nowoczesnej infrastruktury
sportowej, na którą składają się boiska naturalne, ze
sztuczną nawierzchnią oraz całoroczne – zadaszone,
pływalnie sportowe, hala sportowa oraz sale fitness.
Nad rozwojem młodych zawodników czuwają
wykwalifikowani trenerzy.
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