
KONFERENCJA  „Triathlon - 3razyTAK”
WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2011

AkademiaTriathlonu.pl,  pierwszy  w  Polsce  serwis  internetowy  dla  triathlonistów  zaprasza  do  udziału  w 

konferencji szkoleniowej, podczas której poruszone zostaną ważne kwestie związane z rozwojem triathlonu 

w naszym kraju. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim:
- organizatorów imprez triathlonowych w Polsce;

- prezesów klubów triathlonowych;

- trenerów i zawodników;

- przedsiębiorców – producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego dla triathonistów;

- wszystkich miłośników triathlonu zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy;

Podczas konferencji:
-  odbędzie  się  sympozjum  szkoleniowe  z  Joe  Frielem,  światowej  sławy  autorem  poradników  dla 

triathlonistów (ponad 13 mln sprzedanych egzemplarzy książek);

- odbędzie się debata z Przedstawicielami Polskiego Związku Triathlonu poświęcona przyszłości dyscypliny 

w naszym kraju;

- będzie uzgadniany kalendarz imprez triathlonowych na 2012 rok;

-  zaprezentujemy firmy zajmujące się  obsługą  imprez triathlonowych,  a  także wiodących  producentów i  

dystrybutorów sprzętu dla triathlonistów.

Ponadto  w  ramach  konferencji  zaplanowana  jest  Uroczysta  Gala  –  Podsumowanie  Sezonu 2011. W 

trakcie Gali wręczone zostaną statuetki w 3 kategoriach:

• Zawodnik (Zawodniczka) Roku 

• Trener Roku 

• Impreza Roku 

Sponsorzy: 



Koszt udziału wynosi:
 30 złotych za udział w seminarium z Joe Frielem

 75 złotych za udział  w Konferencji  (seminarium z Joe Frielem,  debacie  o przyszłości  polskiego 

triathlonu i pracach nad kalendarzem imprez w 2012 roku)

 200 złotych za udział w Uroczystej Gali

 250 złotych za udział w Konferencji  i Uroczystej Gali

 350 złotych za prezentację firmy, umożliwia udział w części poświęconej prezentacji firm

Każdy uczestnik Konferencji ma zagwarantowane:
- książkę „Triatlon. Biblia treningu” autorstwa Joe Friela (cena det. 49,90 zł)

- możliwość uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i panelach dyskusyjnych

- przerwy kawowe;

- udział w Uroczystej Gali (w przypadku wykupienia stosownego pakietu)

Zgłoszenie  udziału  (na  załączonym  formularzu  zgłoszenia),  wraz  z  kopią  dowodu  wpłaty  za  udział  w 

konferencji, należy przesłać do dnia 9 listopada 2011 r. na adres:

Sport  Evolution  Pawelec  i  spółka  jawna,  ul.  Wernyhory  8a,  02-727  Warszawa,  lub  mailowo: 

kornel@sportevolution.pl

Wpłaty należy dokonać na konto Sport Evolution nr rachunku: 46 1140 2017 0000 4102 1235 7283

 

Dodatkowych informacji udziela: Kornel Pawlik, tel. + 48 506 617 983, e-mail: kornel@sportevolution.pl

mailto:kornel@sportevolution.pl


PROGRAM KONFERENCJI „Triathlon – 3razyTAK“

Sobota, 19 listopada, Sala Balowa Ziemiaństwa Polskiego, ulica Kopernika 30 w Warszawie

10:00 – 10:45 Najważniejsze aspekty treningu triathlonowego – seminarium z Joe Frielem 

(wykład w języku angielskim)

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Panel dyskusyjny z Joe Frielem  i podpisywanie książek (tłumaczone na  

język polski)

12:30 – 13:30 Przerwa na lunch

13:30 – 14:30 Debata o przyszłości polskiego triathlonu z udziałem Prezesa PZTri

14:30 – 15:00 Uzgodnienia w sprawie kalendarza Imprez na 2012 rok

15:00 – 17:00 Prezentacja firm

19:00 – 23:00 Uroczysta Gala – Podsumowanie Sezonu 2011


