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Warsztaty „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic ”DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW STAJNI"

Termin: 1 dzień w środku tygodnia
Kto najczęściej ma kontakt z waszymi końmi? Wy? Nie.
Masztalerze, stajenni, luzacy. JNBT pracuje w ponad 100
ośrodkach i wiemy w jak wielu proszeni jesteśmy o pomoc
w znalezieniu dobrych pracowników stajni. Ułożenie
i prawidłowe wychowanie konia należy do obowiązków
właściciela, ale bardzo często się zdarza, że nieprawidłowa
obsługa niweczy wysiłki właścicieli. Dobra stajnia to często
ta, gdzie opiekują się końmi po prostu mądrzy
i doświadczeni ludzie. To oni oporządzają, wyprowadzają,
opiekują się na co dzień waszymi końmi i na nich ciąży
odpowiedzialność
posiadania
odpowiedniej
wiedzy
pozwalającej na spokojne, bezpieczne życie waszych
ulubieńców. Dlatego w tym roku wprowadziliśmy nowe
szkolenie dla osób zajmujących się na co dzień końmi
w stajni.
WARSZTATY DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW STAJNI -są specjalizowanym szkoleniem w ramach
programu „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic”, stworzonym przez
trenera
Andrzeja
Makacewicza
we
współpracy
z
międzynarodowymi
autorytetami
jeździeckimi.
Oprócz
specjalizowanych szkoleń takich jak: Przygotowanie Młodych Koni,
Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt, Załadunek do przyczepy,
Pasowanie wędzideł i siodeł, Lonżowanie na 2 lonżach, L0 Naturalne
Dzieciaki czy warsztaty dla wetów i podkuwaczy, prowadzi on także
szkolenia w programie podstawowym podzielonym na 5 poziomów:
Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność i L5 Harmonia.
Warsztaty dla właścicieli i pracowników stajni -celem tego
szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób na co dzień
zajmujących się obsługą koni. Osoby uczestniczące otrzymują
imienne certyfikaty potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Warsztaty obejmują wykłady, prezentacje multimedialne
i
zajęcia
praktyczne
poświęcone
następującym
tematom:behawioryzm koni; relacje z człowiekiem;
najczęstsze wypadki; bezpieczeństwo człowieka i zwierzęcia;
system 3 punktów; osobowość a system rozlokowania
w boksach; zarządzanie karmieniem; 10 Złotych Minut;
nowy koń w stajni; obsługa koni problematycznychi
znarowionych; bezpieczne wyprowadzanie i sprowadzanie
konido stajni; objawy i pierwsza pomoc; apteczka;regulacja
komfortu termicznego i wentylacyjnego;ścielenie; rucha
problemy zdrowotne;wiązaniekoni; źrebienia; asysta
weterynarzowi i kowalowi; sprzęt.
Wykłady i trening prowadzi w języku polskim Andrzej Makacewicz
Zdjęcia z pozostałych szkoleń znajdziecie tu:www.facebook.com
Kurs kończy się testem i wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia
kursu.

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl
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