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Warsztaty Akademii Jeździeckiej JNBT ZATRZYMANIA 

Termin: 15 czerwca 2018 (piątek, godz. 9:00) 

Lokalizacja: Nielepice, ul Pod Skałką, Kraków, woj. małopolskie  

tel: 669114426, edytagajecka@gmail.com 

 

ZATRZYMANIA WARSZTATY - Jak nauczyć swojego konia zaangażowanych zatrzymań? 

Czy Twój koń zatrzymuje się jak tylko o tym pomyślisz? Czy 

angażuje całą swoją energię jeśli powiesz mu w galopie stop? Jak 

można go tego nauczyć? Czy musisz go tego uczyć latami? 

 

Podczas tych 1-dniowych warsztatów podpowiemy wam jak można 

poprowadzić trening uczenia konia zaangażowanych zatrzymań.  

 

Trenujemy w szkole JNBT ponad 800 koni  rocznie. Rzadko 

widzimy  jeźdźców z końmi przygotowanymi do ufnych                                  

i zaangażowanych zatrzymań. A przecież zgodzicie się chyba z 

nami, że jeśli mielibyście do wyboru jedną z najbardziej 

zaawansowanych ewolucji to warto zacząć od zaangażowanych 

zatrzymań. Nie tylko dlatego, że stanowi ona o waszym i konia 

bezpieczeństwie ale dlatego też , że jest uwerturą do wielu innych manewrów i ewolucji. Stanowi także o zdrowiu 

konia zmniejszając ryzyko tak powszechnych kulawizn na przednich nogach. 

 

W ciągu 1 dnia z opcją konsultacji indywidualnych w kolejnym dniu, poprowadzimy zarówno wykłady jak i zajęcia z 

końmi nie przygotowanymi do tego manewru tak, abyście sami mogli już przygotować wasze konie rozumiejąc zasady 

psychologii, biomechaniki, komunikacji i ćwiczeń treningowych prowadzących do szybkiego nauczenia waszych koni 

zaangażowanych zatrzymań. 

 

Koszt szkolenia: 

- Uczestnik z koniem 340 zł + ew. wynajem konia/boksu 

- Słuchacz 180 zł  

 

W sprawie dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni 

przyjezdnych oraz ich kosztów prosimy kontaktować się bezpośrednio                   

z osobą kontaktową w ośrodku – Edyta Gajęcka, tel: 669114426, 

edytagajecka@gmail.com 

 

Wykłady i trening prowadzi w języku polskim  Andrzej Makacewicz oraz 

zespół JNBT Team 

 

Zdjęcia ze szkoleń znajdziecie tu: facebook.pl 
 

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