Nowoczesna

FIZJOTERAPIA
Usługi fizjoterapeutyczne dla klubów i osób prywatnych

O mnie

Sportem zajmuję się od kiedy pamiętam. Od kiedy pamiętam uczestniczyłem w różnych rozgrywkach piłki nożnej,
koszykówki czy w zawodach lekkoatletycznych. Od kilku lat zajmuję się kolarstwem szosowym jako fotoreporter,
dziennikarz, członek ekip na wyścigi, ale przede wszystkim jako dyrektor Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour
de Rybnik. Wykształcenie przygotowujące mnie do zawodu fizjoterapeuty zdobyłem na Politechnice Opolskiej (Wydział
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii). Zarówno na poziomie licencjata (z wyróżnieniem) oraz magistra.

KURSY I KONFERENCJE
- Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego [Katowice, XII 2012]
- I etap kursu Terapii Manualnej opartej na Dowodach Naukowych wg. Koncepcji Plaatsmana [Katowice, IV 2012]
- II etap kursu Terapii Manualnej opartej na Dowodach Naukowych wg. Koncepcji Plaatsmana [Katowice, X 2011]
- “Mini Motion” MATCH U [Warszawa, IX 2011]
- Monitorowanie Medyczne w Sporcie Wyczynowym [Pruszków, XI 2010]
- Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA BAND [Katowice, IV 2010]
- Kinesiology Taping - kurs podstawowy [Opole, I 2009]
- Kurs masażu I st. - masaż klasyczny [Opole, 2004]

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Centrum Rehabilitacji i Rekreacji BUSHIDO w Rybniku (marzec 2011 – sierpień 2011)
Przychodnia Rehabilitacyjna REHMEDAN w Katowicach (październik 2011 – lipiec 2012)

WSPÓŁPRACUJĘ Z:
AGATA PERENC (Polonia Rybnik) judo – kat. -57kg
5. m-ce Grand Slam (Tokio 2012)
5. m-ce Mistrzostwa Europy Młodzieży (Praga 2012)
Mistrzyni Polski Seniorek (Luboń 2012)
3. m-ce Puchar Europy (Londyn 2012)
5. m-ce Mistrzostwa Europy Młodzieży (Tyumen 2011)
1. m-ce Puchar Europy (Boras 2011)
MICHAŁ MALEJKA (UKS Sokół Kęty) kolarstwo szosowe
Mistrzostwo Małopolski w jeździe indywidualnej na czas
Mistrzostwo Małopolski ze startu wspólnego
REMIGIUSZ SIUDZIŃSKI – ultra kolarstwo
uczestnik Bałtyk – Bieszczady Tour (2010,2011)
uczestnik Race Around Austria 2012

Fizjo
j

Vice Mistrzostwo Polski Senoirek (Opole 2011)
2. m-ce Puchar Europy (Celje 2011)
5. m-ce Puchar Europy (Orenburg 2011)
Mistrzyni Polski Młodzieży (Mława 2011)
(wybrane wyniki z 2 ostatnich sezonów)
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Oferta
Oferowane zabiegi:
Masaż - relaksacyjny, leczniczy, sportowy;
Kinezyterapia - ćwiczenia specjalne, ogólnorozwojowe, z elementami sensomotoryki z zastosowaniem przyrządów Thera-Band;
Fizykoterapia – Laseroterapia, Ultradźwięki, Magnetoterapia, Elektroterapia;
Kinesiology Taping
Metody specjalne – elementy wybranych metod terapeutycznych np. PNF czy Terapii Manualnej wg. koncepcji Plaatsmana;

Mobilność
Wszelkie usługi świadczone są w dowolnym miejscu i czasie. Podczas zawodów, obozów czy w domu zawodnika. Własny samochód
pozwala dotrzeć w dowolne miejsce wskazane przez klienta.

Korzyści finansowe
Klient płaci za wykonaną pracę. Eliminuje to koszty stałego utrzymania fizjoterapeuty na etacie.
Elastyczne ceny i możliwość negocjacji warunków dają szeroki wachlarz możliwości współpracy.

Korzyści sportowe
Kompleksowa obsługa fizjoterapeutyczna od przygotowania motorycznego zawodnika, profilaktykę urazów po rehabilitację pourazową.
Pozwalają na osiągnięcie lepszych rezultatów a w razie kontuzji na szybki powrót zawodnika do czynnego uprawiania sportu.

Kompetencje i doświadczenie
Obsługą zawodników zajmuje się doświadczony mgr fizjoterapii. Liczne kursy i konferencje sprawiają, że zasób wiedzy pozwala na
efektywną współpracę ze sportowcami. Znajomość różnych dyscyplin z głównym akcentem na gry zespołowe, LA oraz przede wszystkim
kolarstwo pozwala skuteczniej rozpoznać potrzeby zawodnika.

Profesjonalny sprzęt
Wielofunkcyjny, nowoczesny aparat do fizykoterapii BTL 5818 SLM Combi, daje możliwość zarówno w rehabilitacji jak i odnowie biologicznej. Przenośny stół do masażu „Panda Al” firmy HABYS pozwala na wykonanie zabiegów masażu dosłownie zawsze i wszędzie.
Przybory do ćwiczeń sensomotorycznych firm Thera Band i Togu dają bogate możliwości rozwoju motorycznego.

Nie tylko fizjoterapia
W razie potrzeby oferuję pomoc wykraczającą poza zabiegi fizjoterapeutyczne. Pomoc w pracach organizacyjnych, pomoc w charakterze
kierowcy (czynne prawo jazdy kat. B od 2003 r.) lub pomoc na bufetach stacjonarnych podczas wyścigów kolarskich to tylko wybrane
formy wsparcia klubu podczas zawodów i obozów.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.Fizjo-Sport.eu , Facebook.com/Fizjo-Sport.eu lub pod numerem telefonu + 48 696 656 339.

Fizjo – Sport to także organizacja imprez sportowych.
Kompleksowa organizacja wyścigu - prace planistyczne i organizacyjne, uzyskanie zgody na organizację wyścigu,
pozyskanie sponsorów i partnerów, promocja imprezy, koordynacja wszelkich działań, itp.
Tym wszystkim zajmuję się od ponad 5 lat!

Tour de Rybnik
2008 r. – pierwsza edycja Tour de Rybnik;
2011 r. – wyścig zgłoszony do PZKol, punktowany do ŚlZKol
2012 r. – wyścig punktowany do PZKol (klasa 1.12, 1.13)
2013 r. – kolejne okazje na rozwój, których nie zmarnuję!
www.kolarstwo.rybnik.pl || www.tourderybnik.pl
Organizatorów imprez lub osoby dopiero myślące o swoim wyścigu zachęcam do korzystania z mojego wieloletniego doświadczenia, wiedzy oraz kontaktów!
Oferuję doradztwo oraz przygotowanie

Planu imprezy (kosztorys, harmonogram prac, plan organizacyjny, itd.)
Przygotowanie dokumentacji (zajęcie dróg w sposób szczególny, plan organizacji ruchu oraz zabezpieczenia trasy;
				

wniosek o dotację grantową UM, UG, itp.)

Doradztwo w trakcie prac organizacyjnych
Promocja imprezy
Nawiązanie kontaktów (media, partnerzy,wolontariusze, itp.)

Współpraca:

Kontakt

FIZJO-SPORT Robert Słupik
mgr fizjoterapii
44-200 Rybnik | ul. Kilińskiego 32/22
tel. 696 – 656 – 339 | e-mail. robert@fizjo-sport.eu
FB: facebook.com/FizjoSport.eu | www.fizjo-sport.eu

