
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA                        CZWARTEK PIĄTEK

GODZ. PONIEDZIAŁEK

WTOREK

WTOREK

ŚRODA                        CZWARTEK PIĄTEK

PIĄTEK

SOBOTA

SOBOTA

NIEDZIELA

NIEDZIELA

TABATA-TURBO SPALANIE

PILATES BASIC

PILATES 

WORKOUT 

Basia S.

Monika S.

Ania P.

Ania P.

8:30
9:00

9:30

10:00
10:30 10:30

11:30

12:30

16:30

11:00

12:00

16:00

17:00
17:30

18:00 

18:00 
18:30 

18:30

20:00

19:00

19:00
19:30

20:30

19:30

YOGA 

Basia W.

BRZUCHOMANIA

TBC

Renata M.

FIT BALLFIT BALL
relaks

SALSA DANCE

FAT BURNING

Kasia J.

RZEŹBA- FIT

RZEŹBA- FIT

Renata M.

TBC FLOOR

Magda K.

Patryk G.

Patryk G.

średniozaawansowany

TAI  CHI
TAI  CHIMaciek K.
Maciek K.

55 min

55 min

55 min55 min

55 min

55 min

55 min

55 min 55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min 55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min
55 min

55 min

55 min

25 min

PONIEDZIAŁEK

TBC TBC

GODZ.

Ola  K.K.

Sylwia R. 

Sylwia R. 

Ola  G.

 55 min

CYCLING MY RIDE
Aga U.

SOBOTA NIEDZIELA

Renata M

Renata M./Ola K.K.**

Renata M./Ola K.K.**

Ania P.

WTOREK ŚRODA                        CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELAPONIEDZIAŁEK

ważny od 1 lipca

17:00

16:00

18:00

19:00

20:00

początkująca

ZDROWY KRĘGOSŁUP
Agnieszka U.

Agnieszka U.

Kasia G. 

ZDROWY KRĘGOSŁUP

ZDROWY KRĘGOSŁUPPILATES
Basia S.

POLE DANCE * POLE DANCE *

MIX AEROBIC

DEEP WORK

SEXY PUPA  

SEXY PUPA  

 
 

      

PERFECT BODY

I PŁASKI BRZUCH

Kasia J.

SEXY PUPA  
I PŁASKI BRZUCH

I PŁASKI BRZUCH

MIX AEROBIK

Ania K. Ania K.

 PIŁKI, ZDROWE 

55 min

CYCLING INTERWAŁ
Marcin F.Marcin F.

19:00 

18:30 
18:45

19:4519:45

17:00

18:00 

17:00 
17:30 

11:00 

10:00 

9:00 

11:30 

10:30 

9:30 

20:00

19:30

20:40

GODZ.

ZDROWY KRĘGOSŁUP ZDROWY KRĘGOSŁUP

 55 min  55 minAnia M. Ania M.

Ania M.

Aga P.
TABATA-TURBO SPALANIE

SALA „ORION” 

Ania M.

SALA  YOGI

SEXY PUPA  
I PŁASKI BRZUCH

ŚRODA                        

55 min55 min

CZWARTEK

SALA „PEGAZ” - ROWEROWA

PLECY I ROLOWANIE

GODZ.

CYCLING INTERWAŁ

55 min 55 min

55 min

Ania P.

WAKACYJNY  GRAFIK  ZAJĘĆ  GRUPOWYCH 

DUŻA SALA „ PLEJADA ”

TBC

TABATA LIGHT

Magda K.

Sylwia R.

 

Ola  K.K. Basia S.

IRON PINK
Ola G.

ZDROWY KRĘGOSŁUP 
I YOGA

YOGA

Ania M.

55 min

55 min

55 min

SEXY PUPA  

SEXY DANCE 

I PŁASKI BRZUCH
Ola  K.K.Ola  G.

NOWOŚĆ!

body ART

body ART

Ola  K.K.

Ola  K.K.

8:30

9:00

NOWE 

ZAJĘCIA !

8:308:30

55 min

ZUMBA FITNESS
Agnieszka K.

55 min

początkująca
YOGA 

Basia W.

85 min

zaawansowana
YOGA 

Basia W.



RODZAJE ZAJĘĆ GRUPOWYCH
ABT–Ćwiczenia wzmacniające i ujędrniające mięśnie dolnych partii ciała. Zajęcia o średniej intensywności,  z dużą liczbą powtórzeń.  Dzięki temu pozwalają osiągnąć dobre wyniki i zapewnić płaski brzuch, jędrne 
pośladki, smukłe uda. Wzmacniają również miejsca, w których pojawia się cellulit. 
bodyART® - Trening funkcjonalny stworzony i opracowany przez Roberta Steinbachera - jednego z najbardziej popularnych  prezenterów fitness. Istotną rolę w bodyART®  gra oddychanie, ponieważ jest ściśle 
powiązane z naszym dobrym samopoczuciem. Trening bodyART został stworzony nie tylko dla kobiet. Świetnie odnajdują się w nim również mężczyźni. Udoskonala on naszą siłę, wytrzymałość, gibkość, zwiększa 
mobilność naszego ciała.  Umożliwia praktykę każdemu prowadząc go do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii.
BOSU – zajęcia na dwustronnym przyrządzie stanowiącym unikalne połączenie piłki i stepu. Ćwiczeń wzmacniające,  poprawiające wytrzymałość , oraz siłę mięśni całego ciała. 
BRZUCHOMANIA - Specjalne ćwiczenia poświęcone wyłącznie na mięśnie brzucha, często zaniedbywane podczas treningu na siłowni, polecane każdemu, kto chce wymodelować tą partię mięśniową. Bardzo
ciekawa forma zajęć polecane każdemu. 
BS  (BODY SHAPE) – Zajęcia o charakterze wytrzymałościowym, angażujące "duże" partie mięśniowe całego ciała. Rozpoczynające się rozgrzewką, po której następuje seria ćwiczeń  kształtujących wszystkie 
grupy mięśniowe. W trakcie zajęć wykorzystuje się stepy, ciężarki, gumy, taśmy i piłki. Trening dla wszystkich.
CALLANETICS / SMUKŁE CIAŁO -  to metoda wykorzystująca ćwiczenie poszczególnych grup mięśni za pomocą precyzyjnych, niewielkich ruchów. Każdy zestaw ćwiczeń callanetics zawiera ćwiczenia rozgrzewające na ramiona, 
brzuch, pośladki, plecy, nogi i ćwiczenia rozciągające. Doskonale modeluje i wysmukla sylwetkę w każdym wieku bez obciążania stawów i kręgosłupa.
deepWORK® - Holistyczny, funkcjonalny trening grupowy, program Roberta Steinbachera, wyjątkowy wymiar treningu funkcjonalnego-atletyczny, prosty, twardy i wyróżniający się na tle innych znanych programów. 
Oparty na pięciu elementach: ziemi, drewna, ognia, metalu i wody, które z kolei symbolizują różne źródła energii. Program deepWORK®  bazujący na koncepcji Yin i Yang, zaprojektowano tak, aby zawsze łączył w sobie 
napięcie i rozluźnienie mięśni oraz ćwiczenia oddechowe. 
FAT BURNING – Zajęcia kardio-aerobowe z użyciem stepu, pozwalające poprzez świetną zabawę poprawić koordynację ruchową oraz efektywnie przyspieszyć proces spalania tkanki  tłuszczowej. Zestaw 
prostych, ale intensywnych ćwiczeń opartych o nieskomplikowane układy choreograficzne. Dla wszystkich. 
FIT BALL – Trening wzmacniający z wykorzystaniem dużych piłek. Zajęcia o średniej intensywności, wymagające ciągłego napięcia mięśni głębokich tułowia. Pozycje siedzące na piłce pozwalają odciążyć 
stawy nóg m. in. biodrowe, kolanowe i skokowe. Dzięki piłce można zrobić wszystko – od zrzucenia wagi i wzmocnienia mięśni, aż po ich rozciągnięcie i relaksację. Zajęcia dla wszystkich, także dla osób 
po rehabilitacji, które maja słaby aparat  więzadłowo – stawowy.
IRON PINK -  autorski program naszej trenerki i instruktorki Oli Gadzimskiej. Polegają na wprowadzeniu elementów z treningów personalnych na salę fitness oraz propagowanie treningu siłowego dla kobiet 
jako najlepszej formy budowania pięknego ciała i zdrowego organizmu. W treningu znajdują się elementy treningu ze sztangami oraz interwały dzięki, którym  będą efekty !
MIX AEROBIC – Zajęcia o charakterze mieszanym. Pierwsza część poświęcona jest aerobowej rozgrzewce, a w drugiej wykorzystuje się hantle, gumy, piłki lub stepy w celu rzeźbienia i wzmacniania wszystkich 
partii  mięśniowych. Wzmacnia i ujędrnia  mięśnie ramion, brzucha, pośladków oraz nóg. Dla wszystkich.
PERFECT BODY - To autorskie, dynamiczne zajęcia nastawione na spalenie tkanki tłuszczowej, wzmocnienie i ujędrnienie ciała (ramiona, uda, pośladki, brzuch). Ćwiczenia połączone są w układy ćwiczeń 
wzmacniających we wszystkich płaszczyznach  i w pełnej ruchomości stawów. Podczas treningu wykorzystywany jest ciężar własnego ciała oraz różne przybory (step, hantle, sztangi, taśmy, ovoball).Lekcja 
kończy się intensywnymi ćwiczeniami na pośladki i mięśnie brzucha.
PILATES - seria ćwiczeń wzmacniających mięśnie całego ciała z naciskiem na głębokie mięśnie dookoła tułowia tj. brzucha, grzbietu i miednicy. Kontrolowana i świadoma praca z własnym ciałem. Dla wszystkich.
PILATES  FLOW - ćwiczenia  wzmacniające mięśni głębokie brzucha, tułowia i miednicy. Podczas zająć zwiększamy świadomości własnego ciała i wyrabiamy nawyk utrzymania prawidłowej postawy. 
Wykorzystujemy także ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, obręczy barkowej, nóg i pośladków. 
POLE DANCE -  taniec na rurze jest formą aktywności sportowej i jako taka z jednej strony pozwala wymodelować figurę (płaski brzuch, szczupłe uda i jędrne pośladki), spalić tkankę tłuszczową, poprawić siłę, 
wytrzymałość i elastyczność mięśni oraz koordynację ruchową a z drugiej posiąść nowe umiejętności taneczne, rozwinąć już posiadane, czy wręcz odkryć w sobie nowe kreatywne podejście do tańca. 
Ćwiczenia zwiększają wiarę w siebie, akceptacje własnego ciała oraz pozwalają odkryć swoja kobiecość i piękno.
ROWERY - INDOOR CYCLING/ SPINNING -  Dynamiczna jazda na specjalnym rowerze stacjonarnym Tomahawk® przy odpowiedniej muzyce, która dyktuje tempo oraz pozycje jazdy ,dobierana do intensywności 
zajęć i dostosowana odpowiednio do grupy. Na zajęciach  wyrzeźbisz mięśnie ud, pośladków i łydek , poprawisz kondycję. Pozwalają spalić w ciągu godziny szczególnie aż 800-900 kalorii.  
CYCLING MASTERS - intensywna lekcja nawiązująca do treningów w terenie w przedziale tętna 75-92%, kombinacja technik stosowanych w terenie górzystym oraz na terenie płaskim, celem zajęć jest podniesienie
progu tlenowego, siły i wytrzymałości, przygotowanie do jazdy w terenie. Trening dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych. 
CYCLING MY RIDE - lekcja o zmiennej intensywności w przedziale tętna 75-85%, profil trasy różnorodny, bogaty w podjazdy o różnej długości i stopniu trudności.Celem treningu jest zwiększenie wytrzymałości, 
wydolności organizmu oraz spalenie tkanki tłuszczowej. Podczas zajęć wyświetlane są filmy specjalnie przygotowane na zajęcia Indoor Cycling. Trening dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
CYCLING INTERWAŁ - rodzaj zajęć wpływa na zwiększenie naszej wydolności i kondycji, oraz wzmocnienie układu krążenia. Interwały polegają na naprzemiennym poddawaniu organizmu wysokiemu i niskiemu
obciążeniu. Celem treningu interwałowego jest rozwinięcie umiejętności szybkiej regeneracji po wysiłku.
RZEŹBA- FIT - Zajęcia  charakteryzujące się dynamiczną, ale prostą rozgrzewką w połączeniu z ćwiczeniami kształtującymi i wzmacniającymi mięśnie szczególnie brzucha, ud i pośladków. W tego rodzaju 
treningu wykorzystujemy obciążenie własnego ciała i przyrządy takie jak: hantle, sztangi, tubing, piłki.
SALSA  DANCE – Zajęcia skierowane dla osób , które lubią tańczyć. Jest to forma treningu wprowadzająca w niesamowity świat gorących rytmów latynoamerykańskich. Ciekawe choreografie o średnim stopniu
intensywności wprowadzają w doskonały nastrój, będąc jednocześnie wspaniałym treningiem.
SEXY DANCE - Zajęcia choreograficzne, poprzedzone rozgrzewką, zakończone strechingiem, polecane wszystkim kobietom,  które lubią taniec i pragną nauczyć się poprzez ruch podkreślać to,  co w nas
najpiękniejsze. Podczas zajęć będziecie się zmysłowo poruszać, poprawicie pamięć choreograficzną i umiejętność koncentracji, oraz uelastycznicie ciało. 
SEXY PUPA I PŁASKI BRZUCH -  zajęcia ukierunkowane na spalanie tkanki tłuszczowej, wzmocnienie mięśni brzucha i ujędrnienie pośladków. Zajęcia składają się z części wstępnej – cardio, która ma na celu 
podniesienie tętna w celu spalania tkanki tłuszczowej. Natomiast druga część zajęć to intensywne ćwiczenia  wykonywane seriami. Całość zajęć zakończona krótkim stretchingiem.
TAI CHI - Tai chi chuan jest systemem ćwiczeń, w którym pracujemy nad rozwijaniem świadomości własnego ciała i umysłu. W swoim zastosowaniu może być formą rehabilitacji i pielęgnacji własnego zdrowia, 
jak również skuteczną sztuką samoobrony oraz filozofią pomagającą znaleźć wyciszenie i rozluźnienie wśród codziennych napięć i stresów. Jest to nauka przyjmowania prawidłowych pozycji i poprawnego 
powtarzania ruchów, jest to świadome angażowanie umysłu  w prace  z zasadami tai chi.
TBC (TOTAL BODY CONDITIONING)  - czyli modelowanie całego ciała. Wszechstronny trening wzmacniający układ mięśniowy i  naczyniowo – sercowy. Zajęcia zawierają elementy aerobiku i treningu siłowego, 
często prowadzone z wykorzystaniem stepów i hantli. Trening poprawia wydolność i wytrzymałość organizmu oraz intensywne spalenie tkanki tłuszczowej .
TBC FLOOR - ogólny, kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniających, obejmujących wszystkie partie mięśni. Trening ten łączy wysiłek aerobowy z ćwiczeniami rzeźbiącymi poszczególne partie mięśni (brzucha, 
ud, pośladków, biustu, Itp. Zajęcia bez układów choreograficznych z użyciem stepów, zaś sam trening odbywa się z użyciem przyrządów, takich jak gumowe taśmy, ciężarki, sztangi, hantle, step. Trening
przyspiesza metabolizm, a to umożliwia efektywne spalenie tkanki tłuszczowej, przy jednoczesnym modelowaniu sylwetki. Ćwiczenia te są przeznaczone zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych.
TOTAL  BODY – Zajęcia zawierające elementy aerobiku i treningu siłowego, kształtujące całą sylwetkę . Poprzedzone są rozgrzewką aerobową z użyciem przyborów fitness: piłki, ciężarki i stepy. Wzmacniają 
i ujędrniają wszystkie grupy mięśniowe. 
WORKOUT - trening wzmacniający z elementami tabaty, cardio i ćwiczeń interwałowych na wszystkie grupy mięśniowe. Zajęcia składają się z rozgrzewki oraz części głównej, podczas których pracuje się z własnym 
ciężarem ciała oraz dodatkowym obciążeniem takim jak ciężarki, sztangi i krążki.
ZDROWY KRĘGOSŁUP - Trening  normalizuje napięcie mięśniowe powstałe na skutek przeciążeń spowodowanych między innymi przez siedzący tryb życia. Zajęcia skoncentrowane są na poprawie postawy 
ciała, ruchomości i stabilizacji kręgosłupa oraz na działaniu przeciwbólowym w obrębie pleców, ze szczególną koncentracją na odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa.  
ZUMBA - Jest innowacyjnym systemem fitness, który poprzez świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarza 
atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywa nas do zabawy. Bardzo dynamiczna i ekscytująca kombinacja rytmów.
YOGA- Ćwiczenia uelastyczniają i wzmacniają ciało oraz uspokajają umysł. Pomaga zwalczyć:  bóle kręgosłupa , stawów i głowy, zrzucić nadwagę,łagodniej przejść czas przekwitania, odprężyć i zrelaksować. 
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Firma Concept,  Klub TAURUS FITNESS & SPA, ul. Brzeźnicka 46b,  42-200 Częstochowa
Klub tel. 34 377 07 07, 34 377 07 05, 602236982, SPA tel. 34 377 07 06,  34 372 12 95
Firma Concept,  Klub TAURUS FITNESS & SPA, ul. Brzeźnicka 46b,  42-200 Częstochowa
Klub tel. 34 377 07 07, 34 377 07 05, 602236982, SPA tel. 34 377 07 06,  34 372 12 95
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AEROBIC, YOGA, PILATES, ROWERY AEROBIC, YOGA, PILATES, ROWERY 

POLE DANCE ( fitness na rurach) POLE DANCE ( fitness na rurach) 

Cena karnetuCena karnetu 30 zł30 zł 80 zł80 zł 95 zł95 zł

Ilość wejść Ilość wejść 11 44 55

Cena karnetu 60 zł 90 zł 120 zł

Ilość wejść 
ważne 60 dni

4 8 12
Cena karnetu 60 zł 90 zł 120 zł

Ilość wejść 
ważne 60 dni

4 8 12

35 zł

25 zł

Wejście jednorazowe OPEN na wszystkie zajęcia 
grupowe i siłownie bez ogr. czasu
siłownia, aerobik, rowery, yoga, pilates, jumping

Wejście jednorazowe na 1 zajęcia
(do wyboru)

35 zł

25 zł

Wejście jednorazowe OPEN na wszystkie zajęcia 
grupowe i siłownie bez ogr. czasu
siłownia, aerobik, rowery, yoga, pilates, jumping

Wejście jednorazowe na 1 zajęcia
(do wyboru)

Proponujemy:
1) karnety OPEN na 3 i 12 m-cy z umową członkowską: 
2) wyjątkowe karnety dla kobiet w ciąży, seniorów, studentów, młodzieży 
    i karnety w weekendy w cenach 79 - 89 zł za każdy miesiąc
3) karnet SIŁOWNIA OPEN miesięczny - rowery, tabata i sauna infra już za 99 zł 

Proponujemy:
1) karnety OPEN na 3 i 12 m-cy z umową członkowską: 
2) wyjątkowe karnety dla kobiet w ciąży, seniorów, studentów, młodzieży 
    i karnety w weekendy w cenach 79 - 89 zł za każdy miesiąc
3) karnet SIŁOWNIA OPEN miesięczny - rowery, tabata i sauna infra już za 99 zł 

AQUA AEROBICAQUA AEROBIC

cena karnetu
normalnego
cena karnetu
normalnego
cena karnetu
ulgowego *
cena karnetu
ulgowego *

90 zł90 zł

80 zł80 zł

25 zł25 zł

25 zł25 zł

160 zł160 zł
145 zł145 zł

230 zł230 zł
210 zł210 zł

Ilość wejść 
ważne 60 dni
Ilość wejść 
ważne 60 dni

4411 88 1212

* młodzież ucząca się od 15 lat, student do 25 lat studiów dziennych, senior 60+* młodzież ucząca się od 15 lat, student do 25 lat studiów dziennych, senior 60+

Proponujemy:
1) kursy nauki pływania dla dzieci w grupach wiekowych: 3-6 lat, 7-14 lat
2) indywidualne nauki pływania dla dzieci i dorosłych 

Proponujemy:
1) kursy nauki pływania dla dzieci w grupach wiekowych: 3-6 lat, 7-14 lat
2) indywidualne nauki pływania dla dzieci i dorosłych 
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Na Jumping honorujemy: OK SYSTEM, FIT PROFIT - wejście OPEN,.
Benefit System - wejście aerobik 
Na Jumping honorujemy: OK SYSTEM, FIT PROFIT - wejście OPEN,.
Benefit System - wejście aerobik 

zależne od ilości zajęć
przypadających na m-c
zależne od ilości zajęć
przypadających na m-c

BASEN BASEN 
dzień/godz.dzień/godz.dzień/godz.dzień/godz.

9:009:00

8:008:00

10:0010:00

11:0011:00

12:0012:00

13:0013:00

16:0016:00

18:0018:00

17:0017:00

19:0019:00

20:0020:00

CzwartekCzwartekPoniedziałekPoniedziałek WtorekWtorek ŚrodaŚroda NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedzielaSobotaSobotaPiątekPiątek

14:0014:00

15:0015:00

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC
Sylwia R.

AQUA
AEROBIC

Ania M.

AQUA
AEROBIC

Ania M.

AQUA
AEROBIC

Ania M.

AQUA
AEROBIC

Ania M.

AQUA
AEROBIK

Ania M.

AQUA
AEROBIK

Ania M.

AQUA 
AEROBIK

Ania P.

AQUA 
AEROBIK

Ania P.

TPD SENIOR TPD SENIOR 

CZYN KATOLICKI
*

REZERWACJA
„DAR SERCA”
REZERWACJA
„DAR SERCA”

 Podczas zajęć grafikowych sektor atrakcji w basenie jest nieczynny,
do dyspozycji ogólnodostępnej są dwa tory,  jacuzzi oraz sauny.

 Podczas zajęć grafikowych sektor atrakcji w basenie jest nieczynny,
do dyspozycji ogólnodostępnej są dwa tory,  jacuzzi oraz sauny.

13:3013:30

12:3012:30

11:4511:45

12:4512:45

AQUA
AEROBIK

Ania M.

AQUA
AEROBIK

Ania M.

AQUA
AEROBIK

Ania P.

AQUA
AEROBIK

Ania P.
AQUA

AEROBIK
Ania P.

AQUA
AEROBIK

Ania P.

                                                                   * zajęcia co dwa tygodnie  II i IV tydzień m‐ca
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