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Kurs SZKOLENIE EXTREME TRAIL – Akademia Jeździecka JNBT 

 

Termin:  15 – 16 czerwca 2019 (sob-nd)  

Lokalizacja:  Stajnia „Płonące Siodła”, ul. Bystrzycka 22, Mrozów; Wrocław 

tel.  601 701 593; facebook 
  

Warsztaty odbywają się od soboty godz. 9:00. Wykłady teoretyczne 

odbywać się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi na torze 

extreme trail. 
 

Jak bardzo ufa ci Twój koń? Czy gotów jest bez oporu 

pokonywać ekstremalne przeszkody? Jak go do tego 

przygotować? Jak poszerzyć pewność konia w trudnych 

sytuacjach? Czy wpłynie to na Wasze relacje                                

i bezpieczeństwo?  
 

W ciągu 2 dni poprowadzimy treningi podnosząc dzielność 

Waszych koni. Ośrodek posiada przygotowany do takiego 

treningu specjalny tor przeszkód.  

 
Koszt uczestnictwa: 

- Jeździec 480 zł (+ ew wynajem konia/boksu) 

- Słuchacz 180 zł 

 

W sprawie noclegu, wyżywienia, możliwości zakwaterowania koni 

przyjezdnych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z osobą 

kontaktową w ośrodku – Andrzej Frąszczak, 601 701 593 
 

Wykłady i trening prowadzi w języku polskim   

Andrzej Makacewicz lub trenerzy z JNBT Team 

 

 

 

 

 

Zdjęcia ze szkoleń znajdziecie tu: www.facebook.com   

 

Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia kursu. 

Uczestnicy otrzymują też materiały w postaci skryptu. 

 

 

 

 

 

UWAGA: SZKOLENIE ZAKOŃCZONE BĘDZIE ZABAWOWYMI 

MINI-ZAWODAMI 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem  

22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl 
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