
 

 

Instruktor: Annkatrin Crone D.O. 

 

Termin: 18-20.11.2022r. 
 

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 1800zł  

 

 

 

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 700 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1100zł płatne do 18.10.2022r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „łańcuchy e.3” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
Nr konta: 

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
NIP: 521-369-05-28 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
kursy@fizjosystem.com 

 

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 

http://www.fizjosystem.com/
mailto:kursy@fizjosystem.com
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/


 Wprowadzenie do łańcuchów mięśniowo-powięziowych 
 Teoria i praktyka: Łańcuchy mięśniowo-powięziowe tułowia (przednie, tylne, boczne) 
 Teoria i praktyka: Łańcuchy mięśniowo-powięziowe biegnące do kończyn górnych 
 Teoria i praktyka: Łańcuchy mięśniowo-powięziowe biegnące do kończyn dolnych 
 Teoria i praktyka: Łańcuchy obrotowe tułowia 
 Wprowadzenie do anatomii trzewnej i trzewno-powięziowej 
 Praktyka: badanie palpacyjne narządów trzewnych 
 Badania dotyczące narządów wewnętrznych i poprzecznego mięśnia brzucha 
 Neurofizjologia unerwienia trzewnego i jego neurologiczne oddziaływanie na resztę ciała 
 Praktyka: ocena dysfunkcji narządów wewnętrznych za pomocą łańcuchów mięśniowo-

powięziowych 
 Praktyka: korekty przywracające ruchomość trzewną, funkcję poprzecznego mięśnia brzucha i 

łańcuchów mięśniowo-powięziowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 17.00 
II dzień:   9.00 - 17.00 
III dzień:  9.00 - 17.00 
 
 
 
 
 

 

 
 

 zmienne obuwie sportowe 
 strój sportowy 

 przybory do pisania 
 
 

 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem 
na język polski.  
Wszystkie materiały w postaci skryptu otrzymują Państwo w języku polskim. 

 
 

 
 
 

Faktury końcowe za szkolenie wystawiane są na podstawie NIPu podanego w 
formularzu zgłoszeniowym z datą zakończenia kursu i wysyłane są do państwa 
mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca – zgodnie z ustawą o księgowości. 

 


