JNBT Horsemanship
Academy
PRZYGOTOWANIE
MŁODYCH KONI

Opracowanie: Andrzej Makacewicz
www.jnbt.pl www.facebook.com

Copyright and Confidentiality Notice
All copyright design rights and other intellectual property rights in the works contained in this presentation are the property of JNBT. The concepts,
techniques and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and proprietary information of JNBT. They are disclosed to you exclusively for the
purpose of evaluating them with a view to contracting with JNBT for a project. You are not permitted to copy or make use of any of the materials or ideas
contained in this presentation other than through JNBT or with its express written consent and by continuing with this presentation after reading this notice
you accept and agree to be bound by these conditions.

© JNBT 2018

Szkolenie Przygotowanie Młodych Koni
Termin: 3 dni
Zajeżdżanie młodych koni wymaga zaawansowanej wiedzy gdyż
pierwsze niesienie człowieka jest ryzykowne i pozostawia trwały ślad w
pamięci tych zwierzat. Warto zatem solidnie się do tego przygotować.
Program Przygotowanie Młodych Koni jest częścią specjalizowanego szkolenia
w ramach kompleksowego programu Akademii JNBT która oprócz szkoleń
specjalizowanych jak Pasowanie Wędzidła (Myler Bits), Biomechanika a Dosiad
i Balans, Warsztaty dla Właścicieli i Pracowników Stajni, Lonżowanie I i II
stopnia, Trening Samozaładunku do Przyczepy, Imprinting Źrebiąt, Habituacja a
Bezpieczeństwo, Likwidacja Narowów, Warsztaty, Międzypoziomowe L1+;do
L6+ prowadzi szkolenia w programie podstawowym podzielonym na 6
poziomów: Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność, L5 Harmonia i L6 Triki.
Program trzydniowego kursu obejmuje wykłady z teorii jeździectwa wraz z
projekcjami multimedialnymi oraz praktykę w roundpenie i oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące
behawioryzmu oraz treningu naturalnego. Obejmuje zagadnienia z
zakresu psychologii koni, behawioryzmu, biomechaniki, 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 bezpiecznego pierwszego
objeżdżania.
Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się
zajeżdżaniem młodych koni w sposób bezpieczny i bezstresowy i są
zainteresowani poznaniem technik pozwalających od początku
budować prawidłowe relacje z koniem. Osoby biorące udział ze swoim
młodym koniem pod okiem trenerów osiągają w ciągu 3 dni pracę w
siodle co pozwala im po szkoleniu na bezpieczny dalszy trening
młodego konia już w siodle.
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. Minimum uczestników z
końmi w tym szkoleniu to 4 jeźdżców.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub mailowo: kursy@jnbt.pl.
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