
PROGRAM

09:45 – 10:00 uvítání účastníků Workshopu
10:00 – 10:45    Výživa ve sportu - cyklistika - přednáší Mgr. Vlastimil Chadim 
          – plánování jídelníčku před, při, po fyzickém výkonu, příprava na závody, regenerace.
10:45 – 11:00   přestávka
11:00 – 11:20    Postřehy a zkušenosti trenéra reprezentace juniorů XCO Mgr Jana Slavíčka
11:20 – 11:30    Otázky a podněty jezdců či manažerů Cyklo týmů XCO
11:30 – 12:15   přestávka a malé občerstvení
12:15 – 12:45    Prezentace INKOSPOR – seznámení se základním portfoliem produktů sportovní výživy
13:00 – 13:30 ochutnávka INKO produktů, možnosti spolupráce, diskuse

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ZZM, spol. s r.o. U Vlečky 1108, Brno Modřice, e-mail: sport@zzm.cz
Zodpovědná osoba: Ing. Ladislav Matuška, tel.: 725 893 233, matuska@zzm.cz
Vaši Registraci a počet účastníků Workshopu, potvrďte prosím e-mailem na sport@zzm.cz

Podmínky účasti na Workshopu: Po převzetí a zaevidování potvrzovacího mailu  Vám bude potvrzena účast na Workshopu. 
Na Workshop budete zařazeni podle pořadí, v kterém byla Vaše odpověď doručena. Workshop se uskuteční pouze v případě, 
že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity Workshopu, anebo nedostatečného počtu 
přihlášených dle uvážení ZZM, spol. s r.o. Ing. Ladislava Matušky, Vám zašleme náhradní termín Workshopu anebo oznámíme 
zrušení Vaší registrace.
Uzávěrka registrací na Workshop je 14 kalendářních dní před termínem konání Workshopu. Přihlášky po tomto termínu konzul-
tujte prosím telefonicky s marketingovým oddělením tel 607 703 002. | Po potvrzení Vaší registrace na Workshop Vám bude 
obratem zaslána pozvánka s programem a bližšími informacemi o místě a termínu konání Workshopu. 
Účastník Workshopu se touto pozvánkou při vstupu na Workshop prokáže.

          – plánování jídelníčku před, při, po fyzickém výkonu, příprava na závody, regenerace.

12:15 – 12:45    Prezentace INKOSPOR – seznámení se základním portfoliem produktů sportovní výživy

          – plánování jídelníčku před, při, po fyzickém výkonu, příprava na závody, regenerace.

12:15 – 12:45    Prezentace INKOSPOR – seznámení se základním portfoliem produktů sportovní výživy
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Vážení obchodní partneři, 
dovolte, abych Vás jménem společnosti ZZM, spol. s r.o. pozval na první  Workshop INKOSPOR pod názvem:

„VÝŽIVNÁ CYKLISTIKA“
Workshop se uskuteční v pondělí  08. 11. 2010 od 09:45 do 14:00 

v prostorách společnosti ZZM, spol.  s r.o. Brno – Modřice,  
Průmyslová zóna U Vlečky č. 1108 (Loc: 49º6‘57.526“N, 16º36‘24.623“E)


