
Mikulov
15.–17. 11. 2019

Současné trendy a budoucnost NW
Význam a zákonitosti zdravé aktivní chůze
Světové vědecko-výzkumné poznatky 

Lucia...
... je prezidentkou Slovenské asociace NW

a ředitelkou Slovenské akademie 

moderního NW

... patří mezi pět mezinárodních trenérů 

Světové akademie moderního NW 

na světe

... napsala úspěšnou knihu 

Moderní nordic walking

... je certifikovanou instruktorkou 

SPS systému

Témata...
... v teorii, praxi i diskuzích:

s Lucií Okoličányovou

ÚVOD DO MODERNÍHO NORDIC WALKINGU
premiérový česko-slovenský workshop

Na vaši účast se těší organizační tým Aktivity Mikulov s Jankem Vajčnerem

Registrace a bližší informace na www.aktivitymikulov.cz



BLIŽŠÍ INFORMACE A PROGRAM
Termín: 15.–17. listopadu 2019
Místo konání: Mikulov – Penzion Mušlov (www.muslov.cz)
Organizátor: Aktivity Mikulov a Slovenská asociácia nordic walking (SNWA)
Garant: Lucia Okoličányová a Janek Vajčner
Cena za osobu: 3600 Kč* (zahrnuje účast na workshopu, ubytování ve dvou-
až čtyřlůžkových pokojích, plná penze, degustace vín; bonus: ochutnávka
koloběhu, moravské folklórní večery)
S sebou: NW hole, sportovní oblečení, láhev na vodu, ledvinka/batoh,
čelovka, hudební nástroj
*Storno podmínky: při zrušení rezervace více než 30 dní před konáním akce vrácení 100 % z ceny, 30–15 dní před
konáním akce vrácení 50 % ceny, méně než 15 dní předem 0 % z ceny.

Akce je otevřená pro širokou veřejnost. 
Registrace a bližší informace na www.aktivitymikulov.cz/kalendar-akci.

PROGRAM
Pátek, 15. 11.
15:00–18:00        Ubytování
18:00–18:30        Přivítání účastníků, představení programu, instrukce
18:30–19:30        Večeře
19:30–21:00        Přednáška „Seznamte se s moderním NW“
21:00–                 Moravský seznamovací večer s ochutnávkou vín
 
Sobota, 16. 11.
7:30–8:30            Snídaně
8:30–9:30            Přednáška: „SNWA a fungovaní Moderního NW na Slovensku a ve světě“
10:00–11:45        Moderní NW v praxi I. (rozcvička, technika, strečink)
12:00–13:00        Oběd
13:30–15:30        Moderní NW v praxi II. (cvičení, modifikace)
16:00–17:30        Přednáška „Současné výzkumné poznatky a zdravá chůze“, diskuze
18:00–19:00        Večeře
19:30–20:30        Noční Moderní NW s čelovkami
21:00–                 Moravská dolaďovačka
 
Neděle, 17. 11.
7:30–8:30            Snídaně
9:00–10:30          Moderní NW v praxi III. - dolaďovačka techniky
11:00–13:00        Koloběžky v rekondici, pro kondici, rekreaci a zážitek 
13:30–14:30        Oběd
15:00–                 Ukončení akce a odjezd účastníků
 
Změna programu vyhrazena.


