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Samoobrona to nauka 

technik, które pomogą Ci

w odpowiedni sposób 

zareagować w czasie 

fizycznego ataku agresora, 

pomimo mniejszej siły 

fizycznej, gorszej sprawności, 

czy podwyższonej adrenaliny. 

Jesteś w stanie zapobiec

lub powstrzymać atak ale 

tylko wtedy gdy będziesz 

potrafiła w odpowiedni 

sposób zareagować 

i opanować stres.



Szkolenie dedykowane jest 

dla kobiet, które chcą 

zwiększyć swoje własne 

bezpieczeństwo.

Zwłaszcza, dla grup 

zawodowych o 

podwyższonym ryzyku tj.

Być może spotkały Cię jakieś niemiłe 

doświadczenia w Twoim życiu,

a być może chcesz się przed nimi 

ustrzec. 

URZĘDNIK PAŃSTWOWY, 

OBSŁUGA KLIENTA,

NAUCZYCIELKI,

KASJERKI ITP 
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DLA KOGO

JEST

SZKOLENIE ?



GDZIE SIĘ

TO MOŻE

PRZYDAĆ? 
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W CODZIENNYM ŻYCIU!                   W KAŻDEJ SYTUACJI! 

WSZĘDZIE !
Wszędzie tam, gdzie kobieta może czuć się zagrożona.

Na ulicy, w parku, w trakcie samotnego spaceru. Czy wiesz, że 

statystycznie to właśnie kobiety są najczęstszym “obiektem” wybranym 

przez agresorów do zaatakowania ? Najczęstszymi przestępstwami 

dokonywanymi na kobietach są kradzieże, szantaże nożem, groźby, 

duszenia, a także … gwałty. 

Podczas szkolenie będziemy uczyć się technik, które pozwolą Ci obronić 

się przed zagrożeniem - nie budujemy tutaj formy. Dlatego szkolenie

z samoobrony jest również idealne dla osób, które po całym dniu pracy, 

nie mają już siły na większy wysiłek, bądź też nie mogą się zbytnio 

męczyć z powodów zdrowotnych.

WIEK I TWOJA FORMA FIZYCZNA NIE MAJĄ 

NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA !



PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA 

KAŻDA UCZESTNICZKA OTRZYMA 

CERTYFIKAT, POTWIERDZAJĄCY 

ZDOBYTE KWALIFIKACJE.

Uświadomimy Cię jakie zagrożenia możemy 

napotkać  w codziennym życiu oraz w jaki 

sposób mamy w takich sytuacjach reagować. 

Nauczymy Cię między innymi jak bronić się 

przed silniejszym napastnikiem oraz

co zrobić, aby obrona była szybka i przede 

wszystkim skuteczna.

Zastrzyk endorfin, poprawa parametrów 

zdrowotnych, a także siły, zwinności 

i szybkości, to zapewne oczekiwany przez 

Ciebie “efekt uboczy” treningu ?

Zanim więc pomyślisz, że Ci się nie chce wyjść 

z domu po pracy, przyjdź, sprawdź i powiedz 

samej sobie, ze to jest właśnie to, co chciałaś 

poczuć po całym dniu pracy i obowiązków !04

CO CI DA

SZKOLENIE

Z SAMO-

OBRONY ?



01
KTO

PROWADZI

SZKOLENIE ?
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Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska:

Prowadziliśmy już powyższe szkolenia dla wielu instytucji tj.

Sądów Okręgowych na terenie Polski.

Międzynarodowy Instruktor Krav Maga

DAMIAN CIESIELSKI

Instruktorka Samoobrony i zawodowy Pedagog

oraz

JUSTYNA MALICHA
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NIE CZEKAJ !

Zadzwoń i zapisz się już dziś 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


