
PROGRAM SZKOLENIOWY
Krav Maga Kids



CO TO JEST

SZKOLENIE

KRAV MAGA

KIDS ?

01

To szkolenie z  samoobrony 

dla dzieci już od 3 roku życia.

Zadajesz sobie pytanie po co 

tak wcześnie ?

Otóż my zapytamy,

jaka rzecz jest najważniejsza

w życiu rodzica?

Oczywiście, że nasze dzieci, 

ich bezpieczeństwo oraz 

zdrowie. Podczas szkolenia 

dzieci nauczą się jak 

postępować w sytuacjach 

zagrożenia. 



02

JAKIE

UMIEJĘTNO-

ŚCI ZYSKA

TWOJE

DZIECKO?

Chcemy przygotować i nauczyć Twoje 

dziecko odpowiedniego reagowania na 

stres i działanie pod jego wpływem.

A co najważniejsze dla maluchów, to 

realizujemy metodykę poprzez gry, 

zabawę oraz rywalizację.

Szkolenie porusza między innymi takie 

aspekty jak: Obrona przed atakiem 

agresora, reagowanie względem 

nieznajomego mającego nieczyste 

intencje, zachowanie się w sytuacjach 

wymagających wezwania pomocy 

(pogotowie ratunkowe, policja, straż 

pożarna itp.), atakiem psa, reakcja

na wypadek pożaru, czy zagrożenia 

terrorystycznego.



GDZIE SIĘ

TO MOŻE

PRZYDAĆ? 

03

GDY DZIECKO WRACA ZE SZKOŁY DO  DOMU

PO WYJŚCIU OD KOLEGI

NA WYJEŹDZIE

W SZKOLE

W TRAMWAJU

W  AUTOBUSIE  ...        ...JESZCZE PROŚCIEJ

WSZĘDZIE !
Wszędzie tam, gdzie może pojawić się ktoś, kto chce zrobić krzywdę 

Twojemu dziecku,  próbując  je zaczepiać / zaszantażować / okraść

albo co jeszcze gorsze… zgwałcić.  Smutne i nieprawdopodobne,

lecz niestety prawdziwe. 

DAJ  WIĘC DZIECKU MOŻLIWOŚĆ  OBRONY,

POPRZEZ NAUKĘ SAMOOBRONY - KRAV MAGA



DLA  KOGO?

JAKIE

WARTOŚCI

TO ZE SOBĄ

NIESIE? 

04

Dla rodziców, którzy chcą zadbać o 

zwiększenie bezpieczeństwa własnych 

pociech.

Przede wszystkim dla dzieci, chcących 

powariować w gronie rówieśników na zajęciach 

pełnych gier, zabaw i rywalizacji . Bez względu

na wiek, czy stopień zaawansowania. 



01
CO  DA

NAUKA

KRAV MAGA

TWOJEMU

DZIECKU ?

05

Nikt ze świadomych rodziców nie wyobraża sobie, jakby miało 

się coś stać jego dziecku. Nikt z nas nie musi mieć aż takiej 

wyobraźni. Nikt z nas też nie ma na to wpływu. Jednak postaraj się mieć 

wpływ na to w jaki sposób Twoje dziecko spędza czas wolny tu i teraz.  

Dla nas jako rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dzieci. 

Nie tylko materialne ale przede wszystkim fizyczne.

Dajmy więc sobie większy spokój i komfort psychiczny a dzieciom 

bezpieczeństwo  poprzez naukę w formie godzinnej zabawy.

I na  to możemy mieć wpływ.

DAMIAN CIESIELSKI

Tata 1,5 rocznej córci Julci,

Międzynarodowy Instruktor Krav Maga



02
NIE CZEKAJ !

Zadzwoń i zapisz swoje dziecko na szkolenie.

Termin oraz forma zajęć ustalana indywidualnie.

Na pewno doradzimy optymalną dla Ciebie opcję.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ.

telefon: 733 743 307 kontakt@galvarino.pl

DAMIAN CIESIELSKI


