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Warsztaty „Bit fitting – pasowanie wędzideł”
Termin: 4 lutego 2018 (niedziela), godz. 9:00
Lokalizacja: Szymanów 27, 58-170 Dobromierz, Wałbrzych, woj. dolnośląskie
tel: 601 276 939; facebook , www.kjpodkowkateam.pl ; magdalenarozycka@tlen.pl
Warsztaty mają na celu dobór i dopasowanie wędzidła poprawiającego
komunikację jeźdźca z koniem.
Indywidualny dobór poziomu ścięgierza jak i możliwość treningu
w trakcie warsztatów na kilku rozwiązaniach wędzideł pozwala na
znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdej pary. Jeźdźcy pracują
na rozprężonych koniach pod okiem trenera Andrzeja Makacewicza
przedstawiciela w Polsce Myler Bits wraz z trenerem prowadzącym
treningi jeźdźca.
Dale Myler wraz z braćmi Ronem i Bobem
wiodących w świecie projektantów wędzideł.

są jednymi z trzech

Dzięki serii badań prowadzonych pod nadzorem Dale’a nad związkiem
mechaniki budowy wędzideł a psychologicznym aspektem treningu koni udało
się wypracować przez Myler Bit, chronioną patentami koncepcję wędzideł
poprawiającą komunikacje jeźdźca z koniem. Unikalne rozwiązania
koncentrują się na utrzymaniu w treningu konia zrelaksowanego psychicznie
co pozwala na bardziej efektywny trening i komunikację.
Szkolenie
składa się
z wykładu oraz treningu
jeźdźców
z
końmi.
Rozprężone konie kolejno
oceniane są pod względem ruchu i komunikacji w pracy na dotychczas
stosowanym wędzidle. Koń prezentowany jest także co do wieku,
historii treningowej, problemów, celów, budowy pyska, stanu uzębienia
po czym trening pod okiem trenera prowadzony jest na indywidualnie
dobranym wędzidle i określonym ścięgierzu.
Można uczestniczyć w klinice z koniem lub jako słuchacz.
Koszt szkolenia:
- uczestnik z własnym koniem 300 zł – ilość jeźdźców ograniczona,
- słuchacz 180 zł
Rezerwacje przyjmowane są pod tel 22 393 10 90 lub jnbt@jnbt.pl lub w ośrodku.
W sprawie zakwaterowania, dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy kontaktować
się bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku Magdalena Różycka, tel: 601 276 939;

magdalenarozycka@tlen.pl
W kursie mogą uczestniczyć ogiery.

Szkolenie prowadzi w języku polskim wykładowca Andrzej Makacewicz oraz trenerzy z JNBT Team.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub jnbt@jnbt.pl
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