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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

TAE KWON DO
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Με ιδιαίτερη χαρά, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την διοργάνωση για μια ακόμη συνεχόμενη χρονιά, του
5th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2017, που θα διεξαχθεί στις 21 - 22 Οκτωβρίου 2017 στο Ολυμπιακό Ακίνητο
TAE KWON DO Π. Φαλήρου στην Αθήνα. Η GRAFTS είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός πάροχος στην Ελλάδα
που διοργανώνει 2 μεγάλες ετήσιες συναντήσεις - συνέδρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξασφαλίζοντας
τη δυνατότητα στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση όλων των επαγγελματιών άσκησης.
Η Θεματολογία “αγγίζει” όλους τους κύριους τομείς (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)
απασχόλησης ενός Επαγγελματία της Άσκησης αποτυπώνοντας όλες τις σύγχρονες τελευταίες τάσεις
του Fitness.
Το SUMMIT θα λειτουργήσει φέτος σε τρεις βασικούς άξονες:
• Personal Training Conference (Επιμέρους Θεματικό Συνέδριο)
• Convention Workshops (Εξειδικευμένα Επιμορφωτικά Εργαστήρια)
• Festivals (Ειδικά γεγονότα ανοικτά προς το ευρύ κοινό)
Aπευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την αγορά του Wellness & Fitness (Γυμναστές Φυσιοθεραπευτές - Χορευτές - Φοιτητές ΣΕΦΑΑ - ΙΕΚ - Ιδιωτικών σχολών με αντικείμενο το Personal Training Exercise to Music - Pilates - Yoga).
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 1 Επιμέρους Θεματικό Συνέδριο - Personal Training Conference, 4 Επιμορφωτικά
Εργαστήρια - Workshops, 2 Festivals (Group Fitness - Yoga), 14 παρουσιάσεις θεμάτων, από 20 εισηγητές, σε 23
εκπαιδευτικές ώρες.
Στόχοι του SUMMIT:
• ο εμπλουτισμός και η ανανέωση των γνώσεων των επαγγελματιών της άσκησης μέσα από τις τελευταίες και πιο
ασφαλείς εξελίξεις στους τομείς της μαζικής άθλησης σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
αγοράς, στην έναρξη της επαγγελματικής τους περιόδου,
• η σύζευξη των σχέσεων των επαγγελματιών μεταξύ τους αλλά και με τις εταιρείες που συμμετέχουν και υποστηρίζουν την εκδήλωση, με απώτερο σκοπό τη προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της άσκησης.
θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Ελληνικού Fitness.

Με εκτίμηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10/2017
08.30 - 10.20

Workshop

10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.30 - 13.20

Personal
Training
Conference

13.30 - 14.20
14.30 - 16.20

Workshop

Pilates & Εγκυμοσύνη

Καραηλία Ασημίνα - Καλλινίκου Άλισσα

Ο ρόλος του ειδικού της άσκησης
στην αποκατάσταση κακώσεων
μηνίσκου (μέρος 1)

Καραναστάσης Γιώργος
Καραναστάσης Σταύρος

Άσκηση & Σακχαρώδης Διαβήτης

Τουβρά Άννα Μαρία

Η σχέση μεταξύ άσκησης, διατροφικού
χρονισμού και ενεργειακού ισοζυγίου
για απόδοση, υγεία και ποιότητα ζωής

Petrin Μarco

Νομικά ζητήματα στις παρεχόμενες
υπηρεσίες του Personal Training

Πατρώνης Άγγελος

Fitness Ropes

Bejjani Patrick

Τελετή αποφοίτησης περιόδου 2016-2017
& υποδοχής 2017-2018

17.00 - 18.00

18.00 - 21.00

Αίθουσα Προθερμαντηρίου

Festival

Group Fitness Marathon

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2017
09.00 - 10.50

Workshop

11.00 - 11.50
12.00 - 12.50
13.00 - 13.50

Personal
Training
Conference

14.00 - 14.50

Γαβριήλ Χρήστος - Μιχαηλίδης Κώστας
Δημητρόπουλος Βασίλης - Ψαθάς Κώστας
Κώνστας Νώντας - Μπαλαλά Σοφία
Λεωνιδόπουλος Γιάννης - Ροσάλες Ντιάνα
Δημητριάδου Αθηνά

Αίθουσα Προθερμαντηρίου
Η διαφορά μεταξύ χρονολογικής
& βιολογικής ηλικίας και οι επιδράσεις
στην άσκηση

Petrin Μarco

Ο ρόλος του ειδικού της άσκησης
στην αποκατάσταση κακώσεων
μηνίσκου (μέρος 2)

Καραναστάσης Γιώργος
Καραναστάσης Σταύρος

Γυναίκα & Προπόνηση Αντιστάσεων

Μπουγιατιώτης Γιώργος

Διόρθωση στάσης σώματος
από τη θεωρία στην πράξη

Bejjani Patrick

Προθέρμανση:
προσεγγίζοντας τα νέα δεδομένα

Μπατρακούλης Αλέξης

15.00 - 17.00

Workshop

Fitness Bootcamp Project

Κώνστας Επαμεινώνδας - Μπαλαλά Σοφία
Ψαθάς Κώστας

17.00 - 20.00

Festival

Discover your limits and just have fun!!!

Κατσογρεσάκη Κατερίνα - Τζώρτζη Τζούλη
Χαβαράνης Παύλος - Μηντή Ίριδα
Οικονομίδη Αριάδνη

PERSONAL TRAINING CONFERENCE
Η κύρια θεματική ενότητα του συνεδρίου αποτελούμενη από 8 μοναδικές εισηγήσεις, η οποία εστιάζει στο γνωστικό
αντικείμενο του Personal Training. Eισηγητές παγκόσμιας εμβέλειας βρίσκονται κοντά σας για να σας μεταφέρουν
γνώσεις και εμπειρίες της δημοφιλέστερης τάσης της βιομηχανίας του Fitness κατά την τελευταία δεκαετία.

WORKSHOPS
Αποτελούν εξειδικευμένα επιμορφωτικά εργαστήρια που εστιάζονται σε ένα θέμα και αναπτύσσονται σε δυο άξονες,
θεωρία και πράξη. Συνήθως περιλαμβάνουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος και στη συνέχεια δίνετε έμφαση στην
πρακτική εφαρμογή, στην εξάσκηση και γενικότερα στη βιωματική προσέγγιση.
Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου διδάσκονται και εξασκούνται όλες οι απαραίτητες τεχνικές, οι ασκήσεις και οι
πρακτικές εφαρμογές με την ανάλογη καθοδήγηση, διόρθωση και ανατροφοδότηση από τους Εισηγητές.

Pilates & Εγκυμοσύνη
Καραηλία Ασημίνα (BSc) - Καλλινίκου Άλισσα (Bsc)
Η περίοδος της κύησης αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για κάθε γυναίκα αλλά και μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.
Γεγονός επιπλέον είναι ότι πολλές γυναίκες διακόπτουν κάθε είδους σωματικής άσκησης κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης τους, φοβούμενες για τυχόν επιπλοκές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι ειδικοί συνιστούν τη μέθοδο
Pilates στην εγκυμοσύνη. Ο βασικότερος είναι ότι πρόκειται για μια μέθοδο που βοηθά στη διατήρηση της γενικής
φυσικής κατάστασης του οργανισμού με συνέπεια μια πιο ασφαλή και ανώδυνη κατάληξη.
Αυτό το δίωρο workshop, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, πως θα μπορέσετε
να πραγματοποιήσετε ένα μάθημα pilates (mat - props - equipment) σε μια έγκυο γυναίκα με ασφάλεια.

Fitness Ropes | Patrick Bejjani (Msc)
Τα λειτουργικά σχοινιά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μεταβολική προπόνηση, μυϊκή αντοχή, αερόβια ικανότητα &
συντονισμό, ενώ παράλληλα προάγει την ιδέα της εκγύμνασης με συνασκήσεις και παιχνίδια. Αυτό το εργαστήριο θα
συζητήσει την εμβιομηχανική πίσω από τα λειτουργικά σχοινιά και τα κινητικά μοτίβα που συνήθως χρησιμοποιούνται
καθώς και τη σημασία τους ως ένα εργαλείο προπόνησης για τον προσωπικό γυμναστή και όχι μόνο. Θα παρουσιαστούν πολλές διαφορές ασκήσεις με τις παραλλαγές τους, καθώς και τρόπους να εκτελεστούν με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα.

H διαφορά μεταξύ χρονολογικής και βιολογικής ηλικίας
& οι επιδράσεις στην άσκηση
Petrin Marco (MSc)
Πόσο πραγματικά μεγάλος είναι κάποιος με βάση την ηλικία του; Είναι όντως η ηλικία ένας απλός αριθμός;
Τι αντιπροσωπεύει η βιολογική ηλικία σε αντιπαράθεση με τη χρονολογική σε θέματα υγείας, μακροζωίας και
σωματικής απόδοσης;
Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν μέσα από διαδραστικό εργαστήρι που θα εστιάσει τόσο στη θεωρητική
όσο και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος. Θα παρουσιαστούν προτάσεις προπονητικών προγραμμάτων και
δοκιμασιών αξιολόγησης που θα αφορούν ασκούμενο κοινό, το οποίο επιθυμεί να αποφύγει τη δραστική πτώση
στην απόδοσή του με το πέρασμα της ηλικίας.

Fitness Bootcamp Project
Κώνστας Επαμεινώνδας (MSc), Μπαλαλά Σοφία (BSc) & Ψαθάς Κώστας (BSc)
H διοργάνωση προγραμμάτων άσκησης Boot Camp για ολιγομελείς ομάδες αποτελεί πλέον μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας του fitness. Αυτή η προσέγγιση σας επιτρέπει να ξοδεύετε λιγότερο
χρόνο για να βρείτε νέες ιδέες προπονήσεων, να διατηρείται ένα ενθουσιασμένο και γεμάτο κίνητρο πελατολόγιο
και να παρέχεται ασφαλείς και ψυχαγωγικές προτάσεις άσκησης σε υπαίθριους χώρους. Το διαδραστικό αυτό
εργαστήριο θα παρουσιάσει κινητικά μοτίβα βασιζόμενα σε παιχνίδια, ασφαλείς ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών
του κορμού και ποικιλία συνασκήσεων.

FESTIVALS
Αποτελούν εκδηλώσεις ανοιχτές προς το ευρύ κοινό (Ελεύθερη Είσοδος), με εορταστικό και διερευνητικό χαρακτήρα για τους συμμετέχοντες. Λειτουργούν ως σημείο συνάντησης όλων όσων ασχολούνται και αγαπούν μια δραστηριότητα ή ένα αντικειμένο, επαγγελματίες και μη, για να βιώσουν και να προσθέσουν άλλη μια μοναδική εμπειρία.
Στα πλαίσια του 5th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2017 θα πραγματοποιηθούν δυο Festivals, το πρώτο με θέμα τη
Yoga και το δεύτερο την Ομαδική Άσκηση - Group Fitness.

Κόστος Συμμετοχής Συνέδρων
GOLD CARD
Εφοδιάσου με τη Χρυσή Κάρτα (GOLD CARD) του SUMMITκαι εξασφάλισε την συμμετοχή σου σε όλα τα Workshops
και το Personal Training Conference

PERSONAL TRAINING CONFERENCE
CONVENTION WORKSHOPS
• Pilates & Εγκυμοσύνη
• Fitness Ropes
• Διαφορά Χρονολογικής & Βιολογικής Ηλικίας
• Fitness Bootcamp Project

GROUP FITNESS FESTIVAL
YOGA FESTIVAL
Έως 08/10/2017

Έως 20/10/2017

21-22/10/2017

40€
25€
65€

50€
30€
85€

60€
35€
105€

PERSONAL TRAINING CONFERENCE
1 WORKSHOP
GOLD CARD

Παροχές SUMMIT
Φάκελος με το υλικό του SUMMIT
Πρακτικά εισηγήσεων (όπου δίδονται από τους Εισηγητές)
Βεβαίωση Παρακολούθησης ανά Επιμέρους Θεματική Ενότητα (Conference ή Workshop)

Εγγραφές - Τρόποι πληρωμής
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της σχολής www.grafts.gr
Τηλεφωνικά 6937315131 - 2114080912 - 6932547541

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
FIT.INN.FITNESS INNOVATION E.E.
Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0140.14.0200.693315
IBAN: GR 6502601400000140200693315
ΕΛΤΑ: Απλή ταχυδρομική επιταγή εσωτερικού - Παραλήπτης GRAFTS
Στη διεύθυνση: P.R.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Δηλώνετε τα στοιχεία σας καθώς και το (τα) προγράμματα που θα παρακολουθήσετε και επιβαρύνεστε επιπλέον με τα
ταχυδρομικά έξοδα αποστολής.
Προσκομίστε τα παραστατικά εγγραφής και τις αποδείξεις καταθέσεων σας στη Reception του SUMMIT.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ι.Ε.Κ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

Greece

2114080912
6937315131
6932547541

info@grafts.gr
www.grafts.gr
Grafts Hellas

