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ULOTKA INFORMACYJNA AKADEMII PIŁKARSKIEJ BUMERANG 

Akademia Piłkarska Bumerang powstała w 2013. Obecnie szkoli dzieci od 3 roku życia. Ponadto 
prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe  z elementami piłki nożnej   w wielu przedszkolach i żłobkach. Współpracuje 
z wieloma specjalistami, których doświadczenie dokłada się do rozwoju adeptów.  Akademia Bumerang 
uczestniczy w  festynach  i piknikach rodzinnych, wspiera wydarzenia sportowe, organizuje i prowadzi turnieje 
piłkarskie. 

Rodzicu! 
Pomożemy podjąć Ci decyzję: 

DLACZEGO AKADEMIA PIŁKARSKA BUMERANG? 

1. JAK TRENUJEMY?  

Treningi prowadzimy w przyjemnej atmosferze, naszym celem jest przede wszystkim wychowanie 

dobrego człowieka, tworzymy dzieciom środowisko do prawidłowego rozwoju nie tylko sportowego. 

Wychowujemy dziecko poprzez sport! Zawodnicy wyróżniający się sportowo  w danym roczniku mają 

szansę gry  w reprezentacjach. 

 

2. SPRZĘT 

Trenujemy w odzieży firmy Adidas. Do kupienia w sklepie stacjonarnym STREFA FUTBOLU  lub online. 

Korzystamy z systemu PROTRAINUP.  Zapewniamy sprzęt treningowy i odpowiednie warunki                        

do ćwiczeń. Robimy wszystko aby nasze zajęcia były atrakcyjne.  Akademia posiada własny FITLIGHT  

do mierzenia czasu reakcji oraz pulsometry Polar  dla starszych roczników. 

 

3. TURNIEJE, MECZE 

Każda nasza grupa bierze udział w turniejach lub meczach  w zależności od kategorii wiekowej i 

harmonogramu ustalonego z trenerem. Dajemy im możliwość rywalizacji, uczymy zasad fairplay                          

i przede wszystkim radości z gry w piłkę. 

 

4. OBOZY, ZGRUPOWANIA, PÓŁKOLONIE 

Organizujemy obozy i zgrupowania w profesjonalnych  obiektach sportowych. W lecie i w zimie nasi 

adepci mają możliwość wyjechać do profesjonalnych obiektów sportowych. 

 

5. WSPÓŁPRACA 

Współpracujemy z fizjoterapeutami, podologiem                                                                                                  

i dietetykiem. Nasi adepci mają zniżki do specjalistów w tych dziedzinach.  

 

6. TRENINGI BRAMKARSKIE 

Nasi wiodący bramkarze mają bezpłatne treningi bramkarskie  pod okiem trenera bramkarzy. 

Cyklicznie w małych, trzyosobowych grupach prowadzane są zajęcia.  

 

7. ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE 

Nasi trenerzy zwracają uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe  u dzieci, uczymy pić wodę i ograniczać 

słodycze.  

 

8. BEZPŁATNE, PRÓBNE TRENINGI 

Zanim zapiszesz dziecko do naszej akademii możesz przyprowadzić go na pakiet bezpłatnych 

treningów. Ustal terminy z trenerem prowadzącym grupę. 

 

 


