
szkolenie

INTRO KETTLEBELL  
ZIELONA GÓRA, POLSKA

Ten pakiet ma na celu pomóc Ci w zakresie technicznym dotarcia na szkolenie. 

Z uwagi na komfort trenujących oraz ich bezpieczeństwo, 

szkolenie odbędzie się na sali treningowej Gimnazjum nr 2 im. A. Asnyka. 
Adres: Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra 



Bezpośrednio przed szkołą jest bezpłatny parking 

samochodowy. Jeżeli podróżujesz bez auta, 

dojedziesz tam najpopularniejszym autobusem, 

który krąży co 8 minut z większości przystanków 

miejskich (bilety do kupienia w autobusie) – 

wysiądziesz na pętli autobusowej w kierunku 

amfiteatru. Bezpośrednio przy szkole jest również 

dyskont spożywczy InterMarche (gdybyś musiał/a 

zaopatrzyć się w wodę).

Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania, proszę pisz na an-ge@o2.pl.  

Obuwie. Na sali obowiązuje obuwie zmienne - możesz trenować w płaskim obuwiu 

sportowym (żadnych grubych podeszw!) lub boso.

Rękawiczki. Rękawiczki często spotykane w siłowniach, do podnoszenia ciężarów, nie są 

dozwolone.  Możesz natomiast zabezpieczyć ręce kupując cienkie rękawiczki ogrodowe 

(utnij im palce!) lub odpowiednio spreparowane ochraniacze ze skarpetek.

Zabierz mały ręcznik ze sobą.

Check-in będzie od godziny 11:30 w sobotę, do 11:55 – po przyjściu na salę zgłoś swoją 

obecność by odebrać manual. Prosimy o niespóźnianie się! Szkolenie rozpoczynamy o 
godzinie 12:00 w sobotę, oraz o 11:00 w niedzielę. Szkolenia trwają 4h każdego dnia. 

W sobotę, w Iron Church (Zacisze 16), o godz. 18:00 odbędzie się premiera Iron 
Support System (czyli systemu wsparcia szkoleniowego i marketingowego) dla osób 

zrzeszonych w naszej organizacji.

Poniżej znajdziesz co ważniejsze adresy!

W przypadkach alarmowych zadzwoń do Angeli: 698 778 554 (gdyby Darek był zajęty).

Siła!

mailto:an-ge@o2.pl


Centrum sportowe Iron Church znajdziesz na ul. Zacisze 16  W BUDYNKU Polo Market. 
Jeżeli więc namierzysz parking sklepu – tam zaparkuj i obejdź budynek aż znajdziesz 

bilboard reklamowy. Wejście jest od strony betonowego ogrodzenia.

Bezpośrednio przy Iron'ie jest przystanek MZK z linią autobusową 37. Doradzamy jednak, 

by jechać autobusem lini 8 (bilety kupuje się w każdym autobusie w cenie 3zł normalny) i 

wysiąść przed sklepem Lidl (przy centrali kwiatowej na Wojska Polskiego lub na zakręcie, 

jeżeli jedziecie z góry). Linia 8 obsługuje właściwie wszystkie przystanki w mieście, krążąc 

co 8 minut.

Parking przy Iron'ie jest publiczny i bezpłatny, zawsze jest też miejsce.

W bezpośrednim otoczeniu są 3 (tak, trzy) duże dyskonty spożywcze, dlatego nie przejmuj 

się zakupami. Mamy Lidla, Biedronkę i InterMarche z szybkim żarciem.



BAZA ADRESÓW:

NOCLEG:
najlepszy stosunek ceny do jakości, przetestowane, Ochotnicze Hufce Pracy OHP Zielona 
Góra
http://www.lubuska.ohp.pl/strona.php/224_noclegi.html

Trochę drożej, gdyby w Hufcach nie było już miejsca: hotel „Pod Dębem”, „Aura”, B&B 
Pokoje Gościnne 

Trzy gwiazdkowe i wyżej: Zajazd Pocztowy, Stary Zajazd, Ruben, Qubus.

JEDZONKO:

– vegańskie fast food (POLECAMY!): Jedności 11 (czynne od 12:00 do 20:00)
– pierogarnia, (nie tylko pierogi): Po Byku, Al.Wojska Polskiego 2, tel 510-20-10-20
– wegetariańska, bardzo tanio: WegeMena, ul.Boh.Westerplatte 11, tel 882 134 172
– najlepsza ryba, różne obiady, tanio: Pesto, ul.F. Rzeźniczaka 3A, tel. 786 292 786
– najlepszy makaron, bardzo tanio: Makaroniarz, Al.Niepodległości 12 (deptak)
– najlepsza pizza i inne włoskie pyszne: Gallo Nero, Leśna 4, tel 68 451 54 84 
– najlepsze amerykańskie burgery: Burger House, Kazimierza Wielkiego 6/1 (przy placu 
Westerplatte)

PKP-PKS: ul.Dworcowa 32c

Szpital: ul. Zyty 26

Tesco 24h : ul.Energetyków 2a

Galeria Handlowa FOCUS MALL: ul.Wrocławska 17

Tel TAXI: 68 196 29

Apteka: na rogu Iron Church, całodobowa apteka „37,5“: Westerplatte 9

http://www.lubuska.ohp.pl/strona.php/224_noclegi.html

