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Warsztaty Akademii Jeździeckiej JNBT L1+
Termin: 2 marca 2019 (sobota, godz. 9:00)
Lokalizacja: Stajnia Pilchowo, ul Wołczkowska 19, 72-004 Pilchowo, Szczecin, zach-pom
tel: 503 622 626, facebook
Warsztaty trwają 1 dzień i zajęcia odbywają się od godz. 9-17 i wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali
wykładowej a zajęcia z końmi rano i po południu na ujeżdżalni lub hali.
Program warsztatów L1+ ma za zadanie poprzez róznorodność ćwiczeń
z ziemi i z siodła umocnienie elementów treningowych wpływających na relacje
i zaufanie trenowanych koni oraz przygotowanie jeźdźców do poziomu wyższego
L2 Szacunek. Pozwala na przyklejenie konia do jeźdźca czy trenera i skupienie go
na pomocach i treningu co znacząco skraca dalszy czas uczenia się konia, tworząc
między człowiekiem a koniem relacje oparte na przywództwie. Daje wiedzę
i praktykę do nauki na 5 dalszych zaawansowanych poziomach szkolenia. Trening
skupiony będzie na rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Ćwiczenia z ziemi prowadzone są na jednej linie i kantarze szkoleniowym technikami naturalnymi
obejmując komunikację i 10 Złotych Minut, odczulanie, odangażowywanie i miękkie ustępowanie, skupienie,
ugięcia poziome, prowadzenie łba, przodu i zadu, odsyłanie, przejścia, zatrzymania, przygotowanie do lekkich
wodzy, uczulenia na pomoce, kontrola chodu i tempa. Trening w siodle prowadzony jest z użyciem jednej wodzy
na kantarku w stój, stęp, kłus i cofanie i obejmuje ugięcia poziome, wodzę bezpośrednią i pośrednią, lekkie
zatrzymania, przejścia, pracę balansem i dosiad oraz indywidualną konsultację dla poziomu L1+.
W kursie można uczestniczy jako:
- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – koszt 330 zł (+wynajem konia/boksu)
- słuchacz - 230 zł
+ 30 zł catering (kawa, herbata, lunch)
W sprawie wyżywienia, dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy
kontaktować się bezpośrednio z osobą kontaktową
w ośrodku – Agata Fornalska, 503 622 626
W kursie nie mogą uczestniczyć ogiery i klacze ze źrebakami.
Trening prowadzi trener z JNBT TEAM.
Zdjęcia z kursów można obejrzeć pod www.facebook.com
Osoby z końmi muszą posiadać kantar sznurkowy, linę do treningu
naturalnego długości 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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