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Obóz letni JNBT Relations Level 1-5  
 

Termin:      9-16 sierpień 2013 

Lokalizacja:  Folwark  Karpno  , 15 km od Drawska Pomorskiego i 22 km od Połczyna Zdrój; 

tel 94 3611396; http://karpno.pl/pl/osrodek-jezdziecki-karpno.htm  
 

Obóz trwa 7 dni od soboty 9.08 (przyjazd przed południem i rozpoczęcie obiadem o godz 13) do soboty 16.08 

(zakończenie śniadaniem). Uczestnicy przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku. Zajęcia 

odbywają się od soboty godz. 15. Wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali klubowej a zajęcia z końmi na 

ujeżdżalni, hali, roundpenie oraz w terenie.  

 

Folwark Karpno to piękna duża, ponad dwustuhektarowa posiadłość wiejska z XIX wieku, położona na 

Pojezierzu Drawskim nad J Karpno. Wokół rozciągają się malownicze wzgórza, łąki, pastwiska oraz sieć jezior 

pozwalające na nieskończone wędrówki konne. W hodowli do dyspozycji ponad 20 koni anglo-arabskich. 

 

Program obozu  w tym roku poświęcony jest Ujeżdżeniu Naturalnemu i obejmuje poszerzone wykłady i 

filmy z poziomów Relations L1-L5 oraz praktykę z ziemi i przede wszystkim z siodła. Obejmuje 

zagadnienia z zakresu rozszerzonej anatomii, mechaniki ruchu , psychologii koni, behawioryzmu, 

bezpieczeństwa, budowania zaufania i przywództwa oraz przejęcia całkowitej kontroli nad koniem w 

oparciu o dominację w zachowaniach stadnych, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomocą 

języka Equus oraz technik Monty Robertsa, kontroli nad własnym ciałem, operowania energią i kontroli 

własnych emocji,  imprintingu, odczulania,  uzyskiwania miękkiego ustępowania każdej ze stref konia, 

poszerzenia naturalnych pomocy o sugestię i skupienie . 

 Trening w siodle obejmuje ćwiczenia dosiadu, pracy z użyciem 2 wodzy na kantarku i wędzidle, wstęp do 

miękkich przejść ze stój do stęp, kłus, galop, (w górę i w dół), cofanie od zadu, zatrzymanie z użyciem 

jednej wodzy,  wstęp do przygotowania treningu ujeżdżeniowego i jazdy terenowej, pracy balansem, 

pokonywania przeszkód w terenie w tym pławienia koni. W tym oprócz nauki sporo zabawy i humoru . 

Obóz obejmuje etap szkolenia w zakresie budowania relacji i przygotowuje do poziomu L5 Harmonia. 

Zakres pracy w siodle dopasowany jest do indywidualnych umiejętności każdego z uczestników oraz 

stopnia wytrenowania konia i zajęcia odbywać będą się w grupach.  

 

 Wykłady i zajęcia uzupełniające to Przepuszczalność, Balans, pasownie siodła i wędzideł, rajd i 

obserwacja zachowań dzikiego stada koni w naturze, zabawa freestyle. 
 

Koszt uczestnictwa: 

a) uczestnik z koniem  1 800 zł /7 dni obozu dla osób rezerwujących i płacących do 30 maja 

b) uczestnik z koniem  1 950 zł /7 dni obozu dla osób rezerwujących i płacących po 1 czerwca 

 

Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane wykłady w każdym z tematów dnia, pracę z 

ziemi i jazdę min 4 godziny dziennie-roundpen, maneż, jazdy terenowe i crossowe, rajd do dzikich koni, 

przygotowanie treningu skokowego i ujeżdżeniowego, przygotowanie młodych koni, konsultacje indywidualne, 

pławienie koni, zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienką i wyżywienie 3 x dziennie, sauna nad 

jeziorem. Dzieci do lat 14 kwalifikowane będą po zgłoszeniu. Uczestnicy powinni posiadać własne ubezpieczenie NW. 

Koszt dodatkowy to hotel dla własnego konia 200zł/tydzień lub wynajęcia konia 350/tydzień. Osoba do kontaktu 

Nadia tel 502124081 nadia.b@karpno.pl 

 

Osoby z końmi muszą posiadać naturalny kantar, linę i bacik, które można też będzie pożyczyć lub nabyć w 

trakcie obozu.  

Galerie zdjęć znajdziecie na naszym facebooku 

 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.499462346732657.116514.172996769379218&type=1 i 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650076571671233.1073741862.172996769379218&type=1 i 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931091 lub jnbt@jnbt.pl. 
JNBT 2014 
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