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Obóz Zimowy L1-L3 i L5 Akademia Jeździecka JNBT
Terminy: 12-19 stycznia 2018 (sobota/sobota)
Lokalizacja: Western City, Ścięgny k/ Karpacza, woj. dolnośląskie
http://www.western.com.pl;
Obóz zimowy dla dorosłych prowadzimy w Western City w Karpaczu. Zaczyna się 12 stycznia sobota godz 12
i kończy się 19.01 sobota godz 9.
Western City to osadzony na 60 ha w westernowym klimacie park
rozrywki
w którym prowadzony jest profesjonalny trening koni.
Stadnina Western City liczy sobie w tej chwili ok. 40 koni, z czego
większość jest rasy American Quarter Horse. Konie te trenowane są do
wysokiego sportu w konkurencjach west i wśród nich znajdują się konie
europejskiej klasy pucharowej. Rancho specjalizuje się w treningu koni
do konkurencji cutting co daje unikalną możliwość udziału własnych
koni w treningu na specjalnej maszynie oraz na żywo w pracy z
cielakami.
Ośrodek
ma
znakomite
zaplecze
treningowe
z pełnowymiarową halą widowiskową, roundpenami, ujeżdżalniami,
stajniami, wybiegami i pastwiskami.
Uczestnicy przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku. Wykłady teoretyczne odbywać się
będą w sali klubowej a zajęcia z końmi na znakomicie przygotowanej hali widowiskowej, ujeżdżalni, roundpenach
oraz w terenie. Można także zabrać sprzęt narciarski.
Program obozu obejmuje wykłady i filmy z poziomów L1-L3 ale także elementy z poziomu sportowego L5 w
cuttingu. Trening obejmuje 2 razy dziennie jazdy na hali, maneżu i
wyjazdy w teren. W tym dla chętnych jeśli dopisze śnieg skiringu. Oprócz
nauki, sporo zabawy i humoru.
Zakres treningu w siodle dopasowany
jest do indywidualnych umiejętności
każdego z uczestników oraz stopnia
wytrenowania konia i prowadzony będzie
w grupach.
Zakwaterowanie będzie w pobliskim
pensjonacie Palomino w pokojach 2 osobowych. W ramach obozu uczestnicy mają
zagwarantowane wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji.

Koszt uczestnictwa 1 880 zł /7 dni obozu
Uczestnicy powinni posiadać własne ubezpieczenie NW oraz strój jeździecki zimowy oraz ubiór do jazdy terenowej

(kask) i ew sprzęt narciarski oraz strój basenowy. Przywożone konie powinny posiadać paszport z ważnymi
szczepieniami i derkę. Konie przyjezdne mają zapewnione boksy i siano w cenie 30 zł za dzień pobytu konia. Koszt
wynajmu konia wraz z rzędem na obóz to 30 zł/dzień. Wykłady i treningi prowadzą w języku polskim trenerzy
Akademii JNBT .
Zdjęcia z obozu znajdziecie tu: album obóz zimowy
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl
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