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Warsztaty „Akademia Jeździecka JNBT ” L3+ 

Termin: 14 stycznia 2018 (niedziela, godz. 9:00) 

Lokalizacja: Stajnia Yke, Petrykozy, ul Myśliwska 35, 96-321 Żabia Wola, 15 km do 

Mszczonowa, 40 km (45min) od Warszawy   
tel: 505 141 471; stajniayke@gmail.com; facebook 
 

Program Level 3 Relations jest trzecim z podstawowych 

poziomów szkolenia w ramach kompleksowego programu 

„Akademia Jeździecka JNBT”, stworzonym przez trenera 

Andrzeja Makacewicza we współprac z międzynarodowymi 

autorytetami jeździeckimi, który oprócz szkoleń w programie 

podstawowym podzielonym na 6 poziomów: Relations L1, L2, L3 

oraz L4 Wolność, L5 Harmonia i L6 Triki, prowadzi szkolenia 

specjalizowane takie jak Przygotowanie Młodych Koni, Szkolenie 

Imprintingowe Źrebiąt czy Załadunek do przyczepy, Pasowanie 

wędzideł i siodeł, Lonżowanie na 2 lonżach, L0 Naturalne 

Dzieciaki, Kopyta – Werkowanie a żywienie, Warsztaty dla 

właścicieli i pracowników stajni, warsztaty dla wetów. 

 Program warsztatów L3+ obejmuje trening z ziemi                        

i z siodła na wędzidle. Jest uzupełnieniem podstawowego 

programu L3. Skupiony jest na serii ćwiczeń dla jeźdźców podnoszących jakość ewolucji prowadzonych na 

wędzidle, a m.in. lotna zmiana, zatrzymania, praca                             w rozluźnieniu i zebraniu, obroty na zadzie, 

chody robocze, skrócone i dodane, kontrola tempa w kłusie i galopie, sidepass. Ćwiczenia mają za zadanie oprócz 

podniesienia poziomu jeździeckiego jeźdźców, także rozwój atletyczności i równowagi konia. Warsztaty dają 

także przygotowanie dla chętnych do udziału w programie L4 Wolność lub L5 Harmonia.  

 

W warsztatach można uczestniczyć jako:  

- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – koszt 320 zł + wynajem konia/boksu 

- słuchacz - 220 zł/kurs 

 

 

W sprawie wyżywienia, dostępności koni i możliwości 

zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy kontaktować 

się bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku –              

Dorota Sebihi, tel: 505 141 471; stajniayke@gmail.com.             

W ośrodku jest zakaz wprowadzania psów. 

 

Ilość uczestników z koniem ograniczona a słuchaczy bez 

ograniczeń. 

 

W kursie nie mogą uczestniczyć klacze ze źrebakami. Mogą 

uczestniczyć ogiery 

 

Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca  

JNBT Andrzej Makacewicz oraz osoby z JNBT Team. 

 

Zdjęcia z ostatniego szkolenia w tym ośrodku znajdziecie tu: facebook 
 

 Osoby z końmi muszą posiadać ogłowie z wędzidłem, kantar sznurkowy, linę do treningu naturalnego              

o długości do 3,5 m zakończoną pętlą oraz bacik, które można też będzie nabyć lub bezpłatnie wypożyczyć                   

w trakcie kursu. 

 

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