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Kurs „Akademia Jeździecka JNBT ” Level 4 Wolność 

Termin: 27-29 kwietnia 2018 

Lokalizacja: Ranczo u Zapotocznego, ul. Łagówek 49 66-220 Łagów / Świebodzin 

tel: 607 661 323; zapotoczny.tomasz@gmail.com 
 

Kurs zaplanowany jest na 3 dni po 8 godzin z 1 godzinną przerwą. Zajęcia 

odbywają się od piątku w godz.   9-18, sob/niedz  9-17. Wykłady teoretyczne odbywać 

się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi na ujeżdżalni lub hali. 

 

 Program Level 4 Wolność jest poziomem szkolenia skupiajacym się na pracy             

z koniem na wolności, w ramach kompleksowego programu „JNBT Horsemanship 

Academy”, stworzonym przez trenera Andrzeja Makacewicza we współpracy                     

z międzynarodowymi autorytetami jeździeckimi, który oprócz szkoleń w programie 

podstawowym podzielonym na 5 poziomów: Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność,            

L5 Harmonia oraz L6 Tricki, prowadzi szkolenia specjalizowane takie jak 

Przygotowanie Młodych Koni, Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt, Samozaładunek do 

przyczepy i bezpieczny transport, Pasowanie wędzideł i siodeł, Lonżowanie                           

a biomechanika, Balans i Dosiad Naturalny, L0 Naturalne Dzieciaki,  Kopyta – 

Werkowanie a żywienie, Warsztaty Obsługi Koni. 

            Program poziomu L4 obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z 

projekcjami multimedialnymi oraz praktykę z ziemi i siodła bez bezpośredniego 

kontaktu z koniem co jest treningiem ufności i lekkości. Program oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące 

behawioryzmu oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego z 

uwzględnieniem realiów jeździectwa polskiego. Daje on podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod 

naturalnych w treningu koni w dowolnej dyscyplinie jak skoki, wkkw, ujeżdżenie, powożenie, west czy rekreacja 

zmieniając zasadniczo relacje koń/jeździec. Przygotowuje także do studiowania kolejnych poziomów oraz udziału                  

w okresowych warsztatach poświęconych rozwiązywaniu problemów i umacnianiu wiedzy z danego poziomu.   

          Obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji wewnątrz stada i języka equus, psychologii                                           

i behawioryzmu koni, nauki czytania koni oraz przejęcia całkowitej kontroli nad koniem na wolności w oparciu               

o zbudowane relacje związane z zaufaniem, szacunkiem i dominacją. Ćwiczenia z ziemi skupione są na 

komunikacji i poszerzeniu pomocy naturalnych, technikach roundpeningu, odesłaniach i przywołaniach, kontroli 

ruchu i tempa wzrokiem i energią, korzystania z mechanizmu allelomimetyzmu w treningu, wykonywania przez 

konia ewolucji na wolności a także wspólnych zabaw oraz pokazów trickowych. Trening w siodle obejmuje 

ćwiczenia w zakresie komunikacji i powodowania koniem bez ogłowia oraz na cordeo we wszystkich chodach i we 

wszystkich podstawowych ewolucjach w oparciu o kontrolę wzrokiem, balansem i dotykiem (w tym trening 

terenowy). Kurs rozpoczyna się ugruntowaniem wiedzy i umiejętności z poziomów L1-L3 . Kurs przygotowuje do 

poziomu L5 Harmonia związanych z przygotowaniem do zaawansowanych ewolucji, sportu i elementów 

pokazowych. 
W kursie można uczestniczyć:  

-jako uczestnik z własnym koniem lub z koniem wynajętym w ośrodku – koszt 920 zł /kurs (+wynajem konia/boksu) 

-jako słuchacz – 420 zł/kurs 

dla młodzieży do 16 roku życia cena indywidualna 

Uwaga 

Skowronkom zapisującym się i wnoszącym opłatę rezerwacyjną na min. miesiąc 

przed kursem przyznajemy rabat 5%.  

 

W sprawie dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych 

oraz ich kosztów prosimy kontaktować się bezpośrednio z osobą kontaktową             

w ośrodku – Dorota Ingram, tel: 693650666 

 

 

Ilość uczestników z koniem ograniczona a słuchaczy bez ograniczeń. 

W kursie nie mogą uczestniczyć ogiery i klacze ze źrebakami. 

Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca Andrzej Makacewicz oraz osoby z JNBT Team. 

Zdjęcia z ostatniego szkolenia w tym ośrodku znajdziecie tu: facebook 

 Osoby z końmi muszą posiadać kantar sznurkowy, linę do treningu naturalnego o długości 3,5 m zakończoną 

pętlą, bacik, ogłowie z wędzidłem, które można też będzie bezpłatnie pożyczyć lub nabyć w trakcie kursu, linkę do 

cordeo, 2 palcaty. 

 Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia poziomu Level 4. 

Uwaga: osoby które nie ukończyły programu L1- L3 z koniem zgłaszające się na kurs L4 otrzymają zadania L1-3 

aby sprawdzić swoje umiejętności (zadania można uzyskać mailem po zgłoszeniu się) 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl                                            © JNBT 2018 
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