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„Akademia Jeździecka JNBT” Przygotowanie Młodych Koni
Termin: 4 – 6 maja 2018
Lokalizacja: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Kalitnik 2, gm. Michałowo, woj.
podlaskie
tel. 607-334-324; rkalski@ptop.org.pl ;facebook
Obecnie mamy 67 koników polskich rozlokowanych
w 2 miejscach. Wszystkie są na Podlasiu w Puszczy
Knyszyńskiej i nad Narwią, a latem również w Puszczy
Białowieskiej. Wypasamy koniki na łąkach bekasowych
i czajkowych, na żerowiskach orlików krzykliwych i dudków.
Spora część naszych koników bierze udział w Programie
Hodowli Zachowawczej.
Program Przygotowanie Młodych Koni jest częścią
specjalizowanego szkolenia w ramach kompleksowego programu
„Akademii Jeździeckiej JNBT”, 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, Akademia prowadzi szkolenia specjalizowane takie jak Przygotowanie Młodych Koni,
Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt czy Załadunek do przyczepy, Balans i Dosiad Naturalny, Pasowanie wędzideł,
Lonżowanie na 2 lonżach, L0 Naturalne Dzieciaki, Kopyta – Werkowanie a żywienie, Warsztaty dla właścicieli
i pracowników stajni, warsztaty dla wetów.
Program trzydniowego kursu obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami
multimedialnymi oraz praktykę w roundpenie. Oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące behawioryzmu oraz
treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego. Obejmuje zagadnienia
z zakresu psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i przywództwa, nauki czytania koni, systemu
komunikacji za pomocą języka Equus, technik pierwszego siodłania i pierwszego wsiadania, objeżdżania, oswajania
z kantarem i wędzidłem, odczulania, bezpieczeństwa. Prowadzi do zaawansowanej wiedzy pozwalającej zajeżdżać
młode konie metodami naturalnymi w ciągu kilku sesji.
Kurs ten daje gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w zajeżdżaniu
młodych koni budując od razu prawidłowe relacje koń/trener/jeździec do pierwszego siodłania. Prowadzi do
zaawansowanej wiedzy pozwalającej zajeżdżać młode konie metodami naturalnymi w ciągu kilku sesji..
Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się naturalną pracą z końmi, ale także do wszystkich tych,
którzy pracują "klasycznie", a są zainteresowani poznaniem technik pozwalających na osiągnięcie i zrozumienie
przez konia zaawansowanych ewolucji jeździeckich w oparciu o relacje.
Koszt udziału w trzydniowym kursie:
- uczestnik pracujący z koniem 950 zł
- słuchacz 360 zł
Uwaga
Skowronkom zapisującym się i wnoszącym opłatę rezerwacyjną
na min. miesiąc przed kursem przyznajemy rabat 5%.
Koszty PTOP:
100 zł nocleg
100 zł za udostępnienie konika polskiego
100 zł za udostępnienie kwatery lub boksu dla konia przyjezdnego
(przyjmujemy tylko koniki polskie)
W sprawie zakwaterowania i wyżywienia, dostępności koni i
możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy
kontaktować się bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku –
Roman Kalski, tel. 607-334-324
Ilość uczestników pracujących z końmi ograniczona, ilość
słuchaczy bez ograniczeń.
W szkoleniu nie mogą brać udziału ogiery.
Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca Andrzej Makacewicz oraz wykładowcy JNBT TEAM.
Osoby biorące udział z końmi muszą okazać ubezpieczenie NW oraz posiadać kask.
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu. Uczestnicy otrzymują też materiały w postaci skryptu.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub mailowo: kursy@jnbt.pl.
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