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Akademia Jeździecka JNBT – Przygotowanie Młodych Koni – 

Konie dzikie (spęd i szkolenie) 
Termin:  20.06 (czwartek) spęd, 21-23.06 (pt/niedz) szkolenie 

Lokalizacja:  ośrodek Ul, Ostrowice k. Połczyn Zdrój i Drawsko Pomorskie,  

   Zachodnio- Pomorskie;  tel.  94 361 52 63; 662 095 085,  www.dzikiekonie.pl  

Program Przygotowanie Młodych Koni – Konie Dzikie jest częścią specjalizowanego szkolenia w ramach 

kompleksowego programu Akademii Jeździeckiej JNBT, stworzonym przez trenera Andrzeja Makacewicza we 

współpracy 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 

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt, Samozaładunek i bezpieczny transport, Pasowanie wędzideł, Lonżowanie na 2 lonżach, 

Balans i Dosiad, Warsztaty Zatrzymań, Lotna Zmiana, Kopyta – Werkowanie a żywienie, Warsztaty obsługi koni i inne. 
 

Szkolenie to jest unikalne ze względu na możliwość udziału w pracy z końmi dzikimi ze stada ponad 400 szt. 

Szkolenie jest podzielone na 2 części i można brać udział niezależniew spędzie (1 dzień) lub szkoleniu w 

zajeżdżaniu (3 dni). W czwartek (święto) godz 8.00 spęd stada z udziałem pieszych i w siodle (na koniu własnym 

lub z ośrodka) oraz sortowanie. Udział dla jeźdźców od poziomu średniozaawansowanego a ekipa pieszo bez 

znaczenia. Jest to wyjątkowa przygoda, adrenalina ale i nauka. Zadaniem jeźdźców będzie spędzenie i 

wyselekcjonowanie młodych koni do zajeżdżenia. Kolejne 3 dni kursu od piątku godz 9.00 do niedzieli godz 17.00 

to szkolenie z zajeżdżania. Zgłoszone osoby chętne do pracy z końmi oraz trenerzy pracować będą równolegle w 3 

roundpenach (sesje poranne i popołudniowe) z wybranymi dzikimi lub też dowiezionymi młodymi końmi. Oprócz 

nauki z dzikimi końmi pozwala to w bezpieczny sposób przygotować własnego młodego konia do pierwszego 

niesienia jeźdźca. Film tu, a zdjęcia  2015 jesień ; 2015 wiosna ; 2016 i spęd 2017  i zajeżdżanie 2017. 
 

Program kursu obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz 

praktykę w roundpenie a także obserwacje największego w Europie stada zdziczałych koni. Program oparty jest o 

najnowsze osiągnięcia dotyczące behawioryzmu oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół 

jeździectwa naturalnego. Daje on  gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w 

zajeżdżaniu młodych koni budując od razu prawidłowe relacje koń/trener/jeździec do pierwszego siodłania i 

objeżdżania. Obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii koni, behawioryzmu, 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. 
 

W szkoleniu można uczestniczyć:  

1. Jako uczestnik w spędzie na koniu własnym lub z ośrodka lub na piechotę jako obserwator 

2. Jako uczestnik w treningu zajeżdżania pracując pod nadzorem trenerów w roundpenie z dzikim odłowionym 

koniem lub własnym młodym dowiezionym na zajeżdżanie 

3. Jako słuchacz uczestnicząc w wykładach oraz jako obserwator pracy w roundpenach oraz pracując w grupie przy 

selekcji dzikich koni 
  

Koszt uczestnictwa: 

1. spęd w siodle 400 zł (plus wynajem konia z ośrodka) lub w zespole pieszym 60 zł 

2. zajeżdżanie-uczestnik w pracy z koniem w roundpenie 960 zł /kurs trzydniowy  

3. słuchacz 390 zł/kurs trzydniowy 

Studenci z certyfikatami programu JNBT odpowiednio niżej 1) 380 i 40 zł 2) 890 zł 4) 390 zł 
 

Ośrodek Ul jest rozłożony w pięknej, dzikiej, pagórkowatej okolicy jeziora Sicino. Jest jednym z niewielu w Polsce 

ośrodków hodujących dziko tabun ponad 400 koni co daje niezwykłą możliwość obserwacji i nauki szkolenia na 

dzikich zwierzętach. Ośrodek posiada pokoje gościnnych oraz wyżywienie.  
 

Kontakt w sprawie rezerwacji pobytu tel. ośrodka. Ilość uczestników spędu i słuchaczy szkolenia bez ograniczeń a 

uczestników w roundpenie ograniczona.  
 

Spęd i szkolenie prowadzi trener Andrzej Makacewicz oraz wykładowcy JNBT.  
 

Osoby biorące udział z końmi muszą okazać ubezpieczenie NW oraz posiadać kask. Praca osób z końmi jest 

rejestrowana. Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu. Uczestnicy otrzymują też materiały w postaci 

skryptu.   

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

                                                                                                                                                                        JNBT 2019 

(fot.: JNBT i Krzysztof Jarczewski)  
 

http://www.dzikiekonie.pl/
http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/portal/osoba/12,--andrzej-makacewicz.html
https://www.youtube.com/watch?v=aK3nwXtoav4
https://www.facebook.com/pg/AkademiaJNBT/photos/?tab=album&album_id=1061928787152674
https://www.facebook.com/pg/AkademiaJNBT/photos/?tab=album&album_id=1004972759514944
https://www.facebook.com/pg/AkademiaJNBT/photos/?tab=album&album_id=1208789459133272
https://www.facebook.com/pg/AkademiaJNBT/photos/?tab=album&album_id=1695118010500412
https://www.facebook.com/pg/AkademiaJNBT/photos/?tab=album&album_id=1696842476994632
mailto:kursy@jnbt.pl


 

 


