JNBT Horsemanship
Academy
RELATION BASED
HORSEMANSHIP®

Obóz
Jeździecki

RELATIONS
L1-L5

Opracowanie:Andrzej Makacewicz
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 2018

Obóz jeździecki JNBT Relations
Termin: 4-11 sierpnia 2018
Lokalizacja: ośrodek Ul, Ostrowice, k. Połczyn Zdrój i Drawsko Pomorskie, ZachodnioPomorskie; tel 94 3615263;664830083, www.ul.net.pl
Obóz trwa 7 dni od soboty 5.08 (przyjazd przed południem i rozpoczęcie obiadem o godz 13) do soboty 12.08
(zakończenie śniadaniem). Uczestnicy przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku (do
dyspozycji ponad 30 koni). Zajęcia odbywają się od soboty godz. 15 do piątku. Wykłady teoretyczne odbywać
się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi na ujeżdżalni, hali, roundpenach oraz w terenie.
Ośrodek Ul położony jest na brzegu najczystszego jeziora Sicino na obszarze setek hektarów. Wokół rozciągają
się malownicze wzgórza, łąki, pastwiska oraz sieć jezior pozwalające na nieskończone wędrówki konne. Posiada
także największe dziko utrzymywane stado blisko 400 koni które są spędzane i zajeżdżane. Uczestnicy odwiedzą
dzikie stado.
Program obozu w tym roku poświęcony jest uczeniu konia ewolucji w oparciu o relacje zbudowane przez
jeźdźca i obejmuje poszerzone wykłady i filmy oraz praktykę z ziemi i przede wszystkim z siodła z zakresu
programu JNBT L1-L5. Prowadzi w treningu na kantarze do lekkości na wędzidle i finalnie do pracy na
wolności i dalej do ewolucji w WKKW. Obejmuje zagadnienia z zakresu rozszerzonej anatomii,
biomechaniki ruchu, psychologii koni, behawioryzmu, bezpieczeństwa, budowania zaufania i
przywództwa oraz przejęcia całkowitej kontroli nad koniem w oparciu o szacunek i dominację w
zachowaniach stadnych, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomocą języka Equus oraz technik
Monty Robertsa, operowania energią, odczulania i uczulania na lekkość pomocy konia, skupieniu i
kontroli wzrokiem.
Trening w siodle obejmuje ćwiczenia dosiadu i balansu, pracy z użyciem 2 wodzy na kantarku, wykładu i
pasowania wędzideł, trening miękkich przejść we wszystkich chodach (w górę i w dół), cofanie,
podstawienie i rozbudowa zadu, wstęp do przygotowania treningu ujeżdżeniowego i jego wykorzystanie na
trening w terenie w tym jazdy terenowej z elementami krosu, pokonywania przeszkód w terenie w tym
pławienia koni. Oprócz nauki znajdziecie jak zawsze w JNBT sporo zabawy i humoru .
Zakres pracy w siodle dopasowany jest do indywidualnych umiejętności każdego z uczestników oraz
stopnia wytrenowania konia i zajęcia odbywać będą się w grupach dopasowanych do każdego uczestnika.
Wykłady i zajęcia uzupełniające to przepuszczalność, ustawienia pionowe na wędzidle, pasowanie siodła i
wędzideł, rajd , zabawa freestyle (zabierzcie przebrania!).
Koszt uczestnictwa:
a) uczestnik 1 650 zł /7 dni obozu dla osób rezerwujących i płacących do 15 czerwca
b) uczestnik 1 790 zł /7 dni obozu dla osób rezerwujących i płacących po 15 czerwca
Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane opiekę JNBT TEAMu, wykłady w każdym z
tematów dnia, pracę z ziemi i jazdę 4 godziny dziennie - roundpen, maneż, jazdy terenowe i krosowe,
przygotowanie treningu ujeżdżeniowego i westowego, konsultacje indywidualne, pławienie koni,
zakwaterowanie w pokojach 2 i wieloosobowych z łazienką i wyżywienie 3 x dziennie. Uczestnicy powinni
posiadać własne ubezpieczenie NW.

Koszt dodatkowy to boks dla własnego konia 200zł/tydzień lub utrzymanie konia na łąkach gratis. Siano b.o.,
pasza własna. Wynajęcia konia 250/tydzień. Pokoje o wyższym standardzie (dla 2 osób lub apartament dla 4
osób z 2 sypialnie, kuchnią i livingiem koszt dodatkowy 250/osobę). Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji
pokoi p Maja tel 664830083.
Osoby z końmi muszą posiadać naturalny kantar, linę i bacik, które można też będzie pożyczyć lub nabyć w
trakcie obozu a także ogłowie z wędzidłem.
Galerie zdjęć z innych obozów znajdziecie na naszym facebooku Obóz 2016
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931091 lub jnbt@jnbt.pl.
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