
 

JEŹDZIECTWO 

NATURALNE BEZ TAJEMNIC 
 

 DZIKIE KONIE spęd  

 
 

 

          

 

 

 

      
        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Andrzej Makacewicz             www.jnbt.pl ; facebook 
 
 
Copyright and Confidentiality Notice  
All copyright design rights and other intellectual property rights in the works contained in this presentation are the property of JNBT. The concepts, techniques 
and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and proprietary information of JNBT. They are disclosed to you exclusively for the purpose of 
evaluating them with a view to contracting with JNBT for a project. You are not permitted to copy or make use of any of the materials or ideas contained in this 
presentation other than through JNBT or with its express written consent and by continuing with this presentation after reading this notice you accept and 
agree to be bound by these conditions. 

© JNBT 2015 

http://www.jnbt.pl/portal/strona-glowna.html
https://www.facebook.com/Je%C5%BAdziectwo-Naturalne-bez-Tajemnic-172996769379218/timeline/


 

 

„Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic ” Konie Dzikie - Spęd 
 

Termin  24 - 25. 10 .2015  sob/niedz 

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

Pomorskie;  tel  94 3615263;662095085,  www.ul.net.pl  
 

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

programu „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic”, który oprócz szkoleń specjalizowanych ma program podstawowy 

podzielony na 5 poziomów Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność i L5 Harmonia.  

 

Szkolenie to jest unikalne ze względu na możliwość udziału w pracy z końmi dzikimi ze stada ponad 360 szt. 

 

Tym razem mamy przepęd całego wielkiego stada na zimowe siedliska. 

 

1. 24.09 godz 10.00 sobota , przydział koni, dojazd i prezentacja stada, objazd  i zabezpieczenie terenu przepędu 

2. 25.09 godz 8.00 niedziela spęd z udziałem pieszych i w siodle (na koniu własnym lub z ośrodka) Udział dla jeźdźców 

od poziomu średniozaawansowanego. Cały dzień pracy z końmi polegający na spędzie stada koni z popasami. Można 

dowieźć własnego konia lub wynająć konia z ośrodka. Jest to wyjątkowa przygoda, adrenalina ale i nauka. Naszym 

zadaniem będzie spokojne spędzenie stada  na zimowe pastwiska w dystansie ponad 20 km. Zdjęcia ze spędu 3 

tygodnie wcześniej znajdziecie tutaj a film z poprzednich spędów i zajeżdżania tutaj a zdjęcia z lat ubiegłych 

znajdziecie poniżej spęd wiosna2015 i spęd wiosna 2014 

 

 

Program obejmuje 2 dni pracy przy przepędzie w siodle oraz wykłady z podstaw behawioru stada wraz z projekcjami 

multimedialnymi a także obserwacje największego w Europie stada zdziczałych koni.  

 

Koszt uczestnictwa: 

 

24-25.10 – 2 dni spędu w siodle 360 zł  

 

Studenci z certyfikatami programu JNBT 320 zł  

 

Ośrodek agroturystyczny Ul jest rozłożony na kilku tysiącach hektarów w pięknej, dzikiej, pagórkowatej i pełnej jezior 

okolicy jeziora Sicino. Jest jednym z niewielu w Polsce ośrodków hodujących dziko tabun ponad 360 koni co daje niezwykłą 

możliwość obserwacji i nauki szkolenia na dzikich zwierzętach. Ośrodek posiada kilkanaście pokoi gościnnych oraz 

wyżywienie. Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji pobytu p Maja tel 94 3615263.  

Towarzyszyć będzie na z powietrza dron. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931090 lub kursy@jnbt.pl  
          
 (fot.: K, Mroczkowska, JNBT)  
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