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„Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic ” Przygotowanie Młodych Koni  
 

Termin:    3-5 listopada 2014  

Lokalizacja:   Stadnina Koni ANALOP, Pławin 16,  powiat strzelecko-drezdenecki  

N 52° 49`78``● E 15° 41`08`` 

                        woj. Lubuskie ● tel. 506 719 402  ● www.analop.pl  
 

Program Przygotowanie Młodych Koni jest częścią specjalizowanego szkolenia w ramach kompleksowego 

programu „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic”, który oprócz szkoleń specjalizowanych jak Szkolenie 

Imprintingowe Źrebiąt czy Rozwiązywanie Narowów, prowadzi szkolenia w programie podstawowym 

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

Program trzydniowego kursu obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami 

multimedialnymi oraz praktykę w roundpenie, oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące behawioryzmu 

oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego. Obejmuje 

zagadnienia z zakresu psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i przywództwa, nauki czytania 

koni, systemu komunikacji za pomocą języka Equus, technik pierwszego siodłania i pierwszego wsiadania, 

objeżdżania, oswajania z kantarem i wędzidłem, odczulania, bezpieczeństwa. Prowadzi do zaawansowanej 

wiedzy pozwalającej zajeżdżać młode konie metodami naturalnymi w ciągu kilku sesji. 
 

Kurs ten daje gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w zajeżdżaniu 

młodych koni budując od razu prawidłowe relacje koń/trener/jeździec do pierwszego siodłania. Prowadzi do 

zaawansowanej wiedzy pozwalającej zajeżdżać młode konie metodami naturalnymi w ciągu kilku sesji..  
 

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się naturalną pracą z końmi, ale także do wszystkich 

tych, którzy pracują "klasycznie", a są zainteresowani poznaniem technik pozwalających od początku budować 

prawidłowe relacje z koniem. 
 

Do dyspozycji kursantów ośrodek oddaje dziesięć 3,5 letnich i starszych, zupełnie surowych, nieufnych, 

ale szukających kontaktu koni, przebywających obecnie 24h na pastwiskach (dzień wcześniej odbędzie 

się spęd stada).  Istnieje również możliwość przyjazdu z własnym koniem do przygotowania go pracy pod 

siodłem.  
 

Koszt udziału w trzydniowym kursie: 

- uczestnik pracujący z koniem 700 zł  

- słuchacz 330 zł 

Studenci z certyfikatami programu JNBT odpowiednio 630zł i 300zł. 

Konie udostępniane są nieodpłatnie. 
 

 

Stadnina Koni ANALOP położona jest w dolinie Noteci, w obszarze Natura 2000, gdzie stado 40-50 koni przez 

cały sezon wypasane jest na rozległych pastwiskach. Zimą młode konie utrzymywane są na tzw. biegalniach, bez 

dużej ingerencji człowieka. Stadnina funkcjonuje na bazie starego gospodarstwa zaadaptowanego na potrzeby 

Stadniny. Do dyspozycji kursantów są przygotowane dwa roundpeny (w razie potrzeby trzy), gdzie zajęcia będą 

odbywać się równolegle w dwóch sesjach - porannej i popołudniowej. 
 

Ilość uczestników pracujących z końmi ograniczona,  ilość słuchaczy bez ograniczeń. 

Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca Andrzej Makacewicz oraz wykładowcy JNBT TEAM. 

Osoby biorące udział z końmi muszą okazać ubezpieczenie NW oraz posiadać kask. Praca osób z końmi jest 

rejestrowana filmowo i omawiana na zajęciach. 

 

Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu. Certyfikat ten daje także możliwość skorzystania ze 

specjalnych obniżonych w cenie ubezpieczeń hippicznych. 

Uczestnicy otrzymują też materiały w postaci skryptu. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub mailowo: kursy@jnbt.pl. 
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