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IAN LEVIA, TRINIDAD JA TOBAGO
Ian on yksi maailman dynaamisimmista ﬁtness-alan ammattilaisista.
Hän on Trinidad and Tobago Fitness Academy:n toimitusjohtaja
sekä suositun televisio-ohjelman Fit for Life:n tähti. Kilpailu-urallaan
hän on keskittynyt potkunyrkkeilyyn. Ian on vuosia toiminut Hip
Hop:n vakituisena maailmanmestaruuskilpailujen päätuomarina.
Hän on koulutukseltaan liikunnanopettaja
ja liikkuu nykyään
KOULUTTAJAT
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ympäri maailmaa Hip Hopin, itsepuolustuslajien ja vesiliikunnan
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lastensairauksien tohtori, fysioterapeutti ja personal trainer. Hän on
yksi johtavista vesiliikuntakouluttajista Venäjällä. Tatiana on
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MARI NUMMINEN
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ouluttajana.
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JAETUT TUNNIT
Lauantaina iltapäivä alkaa
kahdella tunnilla, jotka
pidetään samaan aikaan.
Ryhmäjaot tehdään edellisen
tunnin lopussa.
KURSSIMATERIAALI
Sekä luennoista että
käytännön tunneista saa
kirjallista kurssimateriaalia.

PERJANTAI 26.8.
17.30-18.00

Rekisteröinti

18.00-18.45

AquaHipHop, Ian, Trinidad & Tobago, matala

18.50-19.35

Funny Sunny, Tatiana, Venäjä, matala

19.45-20.30

Pilates & Ballet, Ekaterina, Venäjä, matala

LIIKEPANKKI-DVD:T
Kaikista käytännön tunnista
valmistetaan lunastettavaksi
dvd:t.
AQUA-NÄYTTELY
Välineitä, Solid Soundin ja
muiden musiikki-cd:eitä
kuunneltavana, kirjoja ja
dvd:itä. Myös tarjouksia!
Oikeus ohjelmamuutoksiin
pidätetään

LAUANTAI 27.8.
8.00-9.00

Rekisteröinti

9.00-9.15

Avajaiset,
Eevaliisa ja kouluttajat

9.15-10.00

AquaRussia
Ekaterina, Venäjä, matala

10.15-11.00

AquaBoxing
Mari, matala

11.05-11.50

AquaKungfu
Ian, Trinidad & Tobago, matala

11.50-13.30

LOUNAS JA AQUA-NÄYTTELY

13.30-14.15
2 ryhmässä, vaihto klo 14.15

Nestemäisiä rytmejä
kuurosokeille
Eevaliisa, matala terapia-allas

Jalkavoimaa uppiksilla
Piia, matala

14.20-15.05
2 ryhmässä, vaihto klo 14.15

Jalkavoimaa uppiksilla
Piia, matala

Nestemäisiä rytmejä
kuurosokeille
Eevaliisa, matala terapia-allas

15.10-16.00

AquaHarmony
Tatiana, Venäjä, matala

45

0.40

9.00-9.45

SUNNUNTAI
28.8.
AquaDeepInterval
Mari, syvä

AquaDeepInterval
9.55-10.40
Mari, syvä Lines Training

Ekaterina, Venäjä,
syvä 28.8.
SUNNUNTAI

Lines Training

10.45-11.30
NoodleAquaDeepInterval
Trip
9.00-9.45
Ekaterina, Venäjä,
syvä
Mari,
syvä
Tatiana Maximova,
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9.55-10.40
Lines Training
Noodle
Trip
Ekaterina, Venäjä, syvä
Tatiana Maximova,
syvä
11.30-12.40
LOUNAS Venäjä,
JA AQUA-NÄYTTELY

11.30

10.45-11.30

Noodle Trip
Tatiana Maximova, Venäjä, syvä

Caribbean
Sensation
12.4012.40-13.25
LOUNAS JA
AQUA-NÄYTTELY

11.30-12.40
LOUNAS
AQUA-NÄYTTELY
Ian, Trinidad
&JATobago,
matala

13.30-14.00
AquaTraining
Splash!
12.40-13.25
Caribbean Sensation
Caribbean
Sensation
Kouluttajat,
matala
Ian, Trinidad
& Tobago, matala

13.25

14.00

Ian, Trinidad & Tobago, matala
13.30-14.00

AquaTraining Splash!
Kouluttajat, matala

AquaTraining Splash!
Kouluttajat, matala

AQUATRAININGDAYS 2011
OSALLISTUMISMAKSU
185 eur/hlö 15.7.2011 saakka, tämä
on ”Early Bird” -hinta.
Jos ilmoittauu 16.7.2011 tai sen
jälkeen, hinta on 225 eur/hlö.
AQUATRAININGDAYS 2011
OSALLISTUMISMAKSU
KOULUTUSPAIKKA
185 eur/hlö 15.7.2011 saakka, tämä
on ”Early Bird” -hinta.
Kirkkonummen
uimahalli
Jos ilmoittauu
16.7.2011 tai sen
Gesterbyntie
jälkeen,41
hinta on 225 eur/hlö.

TULO-OHJEET
KOULUTUSPAIKKA
www.kirkkonummi.ﬁ

Kirkkonummen uimahalli
Gesterbyntie 41

MAJOITUS
HotelliTULO-OHJEET
Aavarannassa sisältää
www.kirkkonummi.ﬁ
kuljetuksen
ja aamiaisen
98 eur 2-heng. huone/hlö/vrk
118 eurMAJOITUS
1-hh/hlö/vrk
varaukset
ilmoittautumisen
Hotelli
Aavarannassa sisältää
yhteydessä
Vesiliikuntainstituuttiin
kuljetuksen
ja aamiaisen

98 eur 2-heng. huone/hlö/vrk
118 eur 1-hh/hlö/vrk
varaukset
ilmoittautumisen
LOUNAS
UIMAHALLISSA
yhteydessä
Vesiliikuntainstituuttiin

Lauantaina ja sunnuntaina
7,00 - 9,20 eur, ennakkotilaus.

LOUNAS UIMAHALLISSA
Lauantaina ja sunnuntaina
7,00 - 9,20 eur, ennakkotilaus.
ENNAKKOPAKETTIHINTA
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JATKO-OPINTOPISTEET

Aquatic Exercise Assosiation (AEA)
JATKO-OPINTOPISTEET
suorittaneiden
tulee kerran
Aquatictutkinnon
Exercise
Assosiation
kahdessa
vuodessa
osoittaa(AEA)
tutkinnon
suorittaneiden
tulee kerran
ammattitaitonsa
ylläpitäminen
kahdessa
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jatkokoulutuksella,
jotta
ammattitaitonsa
ylläpitäminen
he voivat ylläpitää
tutkintoaan. Jatkoopinnotjatkokoulutuksella,
tulee olla riittäviä ja jotta
hyväksytyllä
laadukkaita.
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ylläpitääSuomalainen
tutkintoaan. JatkoVesiliikuntainstituutti Oy on AEA:n
opinnotjatko-opintopisteiden,
tulee olla riittäviäCEC:iden
ja
laadukkaita.
tarjoajaSuomalainen
Pohjois-Euroopassa ja niitä
Vesiliikuntainstituutti
Oy on AEA:nATD
voi suorittaa koulutuksissamme.
2011:ssa voi saadaCEC:iden
15 jatkojatko-opintopisteiden,
mikä on tutkinnon
tarjoajaopintopistettä,
Pohjois-Euroopassa
ja niitä
ylläpitämiseen
vaadittava pistemäärä.
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ATD
Suomalaisessa
Vesiliikuntainstituutissa
2011:ssa
saadamyös
15 jatkovoitvoi
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mikävesiliikunnan
on tutkinnon
kansainvälisen
ohjaajasertiﬁkaatin.
Lue
lisää
ylläpitämiseen
vaadittava
pistemäärä.
www.vesiliikunta.com.
Suomalaisessa
Vesiliikuntainstituutissa
voit suorittaa myös AEA:n tutkinnon,
kansainvälisen
vesiliikunnan
ILMOITTAUTUMINEN
JA
ohjaajasertiﬁkaatin.
TIEDUSTELUT Lue lisää
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti
www.vesiliikunta.com.
PL 120, 40101 Jyväskylä
puh 014-449 7921, 040-749 3311
info@vesiliikunta.com
ILMOITTAUTUMINEN
JA
www.vesiliikunta.com

TIEDUSTELUT
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti
PL 120,ILMOITTAUTUMISEHDOT
40101 Jyväskylä
15.7.2011
jälkeen
tehdyistä3311
puh 014-449
7921,
040-749
peruutuksesta
laskutetaan
info@vesiliikunta.com
50 % osallistumismaksusta. Peruutus
www.vesiliikunta.com
tulee tehdä kirjallisesti.
TERVETULOA

OPPIMAAN UUTTA, KERTAAMAAN
ILMOITTAUTUMISEHDOT
VANHAA
JA PITÄMÄÄN
15.7.2011
jälkeen
tehdyistä HAUSKAA
VEDESSÄ!
peruutuksesta laskutetaan
50 % osallistumismaksusta. Peruutus
tulee tehdä kirjallisesti.

TERVETULOA
OPPIMAAN UUTTA, KERTAAMAAN
VANHAA JA PITÄMÄÄN HAUSKAA
VEDESSÄ!

