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   Warsztaty Akademii Jeździeckiej JNBT L2+ 

 

Termin: 2 lutego 2019 (sobota, godz. 9:00) 
Lokalizacja: Narwiański Gościniec, Kościuki 37, Choroszcz, 16-070, Białystok, woj. podlaskie  

tel: 502 357 824; gowackag@gmail.com  
 

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 i roundpenie.  

  

Warsztaty poziomu L2+ to głownie trening z ziemi i z siodła na kantarku oraz konsultacje z poziomu L1 i L2. Teoria 

dotyczyć będzie tylko indywidualnych problemów jeźdźców.  Zestaw 

ćwiczeń w treningu skoncentrowany będzie na uzyskaniu szacunku i 

skupienia konia na  pomocach. Większość ćwiczeń dotyczyć będzie 

pracy na przodzie konia, rozbudowie łopatek, budowaniu impulsu oraz 

gaszeniu impulsywności, zaangażowanych cofań, uzyskiwaniu chodów 

bocznych i miękkiego ustępowania, treningu na 2 lonżach w 

rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zagalopowań na właściwą 

nogę oraz przygotowania do skoków. 

 

W kursie można uczestniczy jako:  

- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – koszt 280 zł 

(+wynajem konia/boksu) 

- słuchacz - 180 zł 

 

W sprawie wyżywienia, dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy kontaktować się 

bezpośrednio z osobą kontaktową  

w ośrodku – Wojciech Głowacki, tel. 502 357 824   

 

 

W kursie nie mogą uczestniczyć ogiery i klacze ze źrebakami. 

 

Trening prowadzi Andrzej Makacewicz lub trenerzy                                  

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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