JNBT Horsemanship
Academy
RELATION BASED
HORSEMANSHIP®

Warsztaty:
Kopyta – werkowanie i żywienie
Opracowanie: Dariusz Żeromski
www.jnbt.pl www.facebook.com
Copyright and Confidentiality Notice
All copyright design rights and other intellectual property rights in the works contained in this presentation are the property of JNBT. The concepts,
techniques and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and proprietary information of JNBT. They are disclosed to you exclusively for the
purpose of evaluating them with a view to contracting with JNBT for a project. You are not permitted to copy or make use of any of the materials or ideas
contained in this presentation other than through JNBT or with its express written consent and by continuing with this presentation after reading this notice
you accept and agree to be bound by these conditions.

© JNBT 2017

Warsztaty „Kopyta – werkowanie i żywienie”
Termin: 9 sierpnia 2017 (środa, godz. 9:00)
Lokalizacja: ul. Kościuszki 11K, 34-520 Poronin, Zakopane, woj. małopolskie
tel: 600 044 400, facebook, www.osadanabrzyzku.pl; tomasz.gut@hydrosolar.pl,
Stare powiedzenie mówi, że nie ma konia bez kopyt i jest w tym
bardzo dużo racji. Każdy koń aby mógł żyć długo w zdrowiu
i komforcie fizycznym potrzebuje prawidłowych wszystkich kopyt.
Warsztaty mają na celu lepsze zrozumienie funkcji kopyt, sposoby
optymalnego ich utrzymania lub poprawy uwzględniając
podstawowe kryteria wpływające na ich budowę. Oprócz tego
uczestnicy z koniem będą mieli okazję nauki podstaw posługiwania
się narzędziami oraz strugania naturalnego kopyt.
Część teoretyczna warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu
funkcji kopyt, elementów wpływających na prawidłowa budowę
oraz funkcjonowanie, uzależnione od warunków i podłoża w jakim
żyje koń, jego predyspozycji, podstaw budowy kopyta i sposobu
dbania o nie od okresu źrebięcego. Zostaną omówione także
najczęstsze problemy, choroby oraz sposoby poprawy stanu kopyt,
nowe koncepcje utrzymania i żywienia koni, podstawy naturalnego
strugania uwzględniające nieprawidłowości kopyt i aparatu ruchu.
Część praktyczna obejmuje prezentację oraz samodzielne struganie
koni osób uczestniczących w szkoleniu z koniem
korzystając z pomocy trenera. Właściciele koni dostaną
także zalecenia odnośnie dalszego prowadzenia kopyt.
„Nauka wreszcie pozwala koniom opowiedzieć swoją
własną opowieść... w tak późnym rozdziale historii
człowieka i konia jedynie obiektywne narzędzia, jakimi
dysponuje nauka, są w stanie uporządkować wszystko to,
co pogmatwało się w ciągu tysięcy lat tworzenia tradycji,
gromadzenia mądrości i pobożnych życzeń.”
Stephen Budiansky, "Bez kopyt nie ma konia"

W kursie można uczestniczy jako:
- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem –280 zł
(+wynajem konia/boksu)
- słuchacz – 190 zł
W sprawie wyżywienia, dostępności koni i możliwości
zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy kontaktować się
bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku –
Tomasz Gut, tel. 600 044 400
W kursie mogą uczestniczyć ogiery.
Szkolenie prowadzi w języku polskim Dariusz Żeromski –
specjalizacja kopyta w JNBT Team.
Zdjęcia z kursów można obejrzeć pod www.facebook.com
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub
kursy@jnbt.pl.
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