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Kurs „JNBT Horsemanship Academy ” Level 6 - Triki
Termin: 21-23 września 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 godz. 9-18, sob/niedz 9-17. Wykłady teoretyczne odbywać
się będą w sali klubowej a zajęcia z końmi rano i po południu na ujeżdżalni lub
hali.
Szkolenie L6 Triki jest szóstym z podstawowych poziomów szkolenia w
ramach kompleksowego programu „JNBT Horsemanship Academy”, stworzonym
przez trenera Andrzeja Makacewicza we współpracy z międzynarodowymi
autorytetami jeździeckimi. Oprócz szkoleń w programie podstawowym
podzielonym na 6 poziomów: Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność, L5
Harmonia i L6 Triki prowadzi warsztaty specjalizowane takie jak Przygotowanie
Młodych Koni, Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt, Samaładunek do przyczepy i bezpieczny transport, Balans i Dosiad
naturalny, Pasowanie Wędzideł, Lonżowanie na I i II stopnia, Zaangażowane zatrzymania, Lotna Zmiana, Obsługa koni,
Kopyta – werkowanie i żywienie.
Program Level 6 Triki jest szkoleniem rekomendowanym po
ukończeniu trzech pierwszych poziomów L1, L2 i L3, które pomagają w
budowaniu relacji jeździec-koń ale też podnoszą poziom jeździeckiego
wykształcenia konia i jeźdźca. Sięganie po triki i elementy pokazowe w
systemie JNBT sugerujemy dopiero wtedy jeśli mamy z koniem ułożone w
podstawach przyzwoite relacje z naciskiem na Zaufanie (L1) i Szacunek (L2)
oraz wszechstronne podstawy jeździeckie. Można zatem po ukończeniu L1L3 dowolnie decydować o dalszych szkoleniach wybierając L4 Wolność, albo
L5 Harmonia i Sport albo właśnie L6 Triki.
Program jest tak skonstruowany, że pozwala na udział osób posiadających
certyfikat JNBT L3 lub konie odpowiadające wyszkoleniu na tym poziomie.
Program poziomu L6 obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego i biomechaniki wraz z projekcjami
multimedialnymi oraz praktykę z ziemi i siodła z ćwiczeniami i technikami pozwalającymi na uzyskiwanie elementów
pokazowych jak krok hiszpański, piaff, kładzenie i siadanie konia, wspinanie, obrót, przywołanie, pokłon itp.
W kursie można uczestniczyć jako:
- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – koszt 980 zł
(+wynajem konia/boksu)

dla młodzieży do 16 roku życia cena indywidualna
W sprawie dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni
przyjezdnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z osobą
kontaktową w ośrodku – Tomasz Zapotoczny, tel: 607 661 323;
zapotoczny.tomasz@gmail.com
Ilość uczestników z koniem ograniczona.
W kursie nie mogą uczestniczyć klacze ze źrebakami.
Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca
JNBT Andrzej Makacewicz oraz osoby z JNBT Team.
Zdjęcia ze szkoleń znajdziecie tu: www.facebook.com
Osoby z końmi muszą posiadać kantar sznurkowy, linę do treningu naturalnego
o długości do 3,5 m zakończoną pętlą oraz bacik (długość rzędu 1-1,2m), które
można też będzie nabyć w trakcie kursu.
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia poziomu Level 6.

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931090 lub kursy@jnbt.pl
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