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Klinika Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic  & Jerzy Pokój 

CUTTING / COW HORSE 
Termin: 7-8 grudnia 2015;     godz:  9.00 18.00 

Lokalizacja: Western City, Ścięgny k/ Karpacza, woj. dolnośląskie 

tel: 75 761 95 60; 601 911 817, http://www.western.com.pl; karpacz@western.com.pl 

 
Klinika Cutting/Cow Horse jest jednym ze specjalizowanych szkoleń                      

w ramach programu JNBT, stworzonego przez trenera Andrzeja Makacewicza 

we współpracy z autorytetami jeździeckimi w określonych dyscyplinach 

jeździeckich. 

Jerzy Pokój to zawodnik i trener klasy europejskiej wyspecjalizowany                    

w dyscyplinach jeździeckich związanych z trenowaniem koni w pracy z bydłem. 

Jego tegoroczna wygrana mistrzostw Austrii potwierdza jego klasę sportową. 

Obaj trenerzy poprowadzą tą specjalizowana klinikę w najlepiej w Polsce 

przygotowanym do tego treningu ośrodku jakim jest Western City w Ścięgnach 

koło Karpacza.  

 

Jednym z najważniejszych aspektów treningu sportowego koni jest utrzymanie 

motywacji do współpracy trenowanego konia a tym jest akceptacja i zrozumienie przez trenowane zwierzęcelu treningu. Praca      

z bydłem dla koni jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów ich motywowania                 

i rozwoju. Ucząc tysiące 

jeźdźców i koni w szkole JNBT, 

spośród których wielu trenuje                          

w jeździectwie ujeżdżenie, skoki, 

west, rajdy etc mogę powiedzieć 

jedno, iż trudno znaleźć bardziej 

zaangażowane, podstawione                  

i wysportowane konie niż te 

trenowane do pracy z bydłem. 

Odnajdują w tym zabawę, chęć 

współpracy i gotowe są do 

poświęceń. Cała seria ewolucji 

prowadzących do wytrenowania 

konia w tym kierunku powinna 

być obowiązkowa w treningu rozwojowym konia do większości dyscyplin jeździeckich. Dlatego zarówno te jak i pozostałe 

kliniki specjalizowane w programie JNBT pozwolą poznać i nauczyć się procesu wytrenowania własnych koni w oparciu                 

o wiele specjalizowanych dyscyplin w których pokażemy wam najważniejsze wątki 

treningowe wychodzące z technik naturalu  

a prowadzące do zaawansowanego treningu. 
W tej klinice jeźdźcy korzystać mogą z 

własnych przywiezionych koni lub też koni już 

wytrenowanych w tym kierunku wynajętych w 

ośrodku.Trening będzie oparty o techniki pracy 

z ziemi przygotowujące konie do pracy w tym 

kierunku, trening w siodle na maszynie 

cuttingowej oraz trening z cielakami oraz 

wykłady.  

 

 

Koszt uczestnictwa: 

Uczestnik z koniem 600 zł + ew najem konia;  

Słuchacz 330 zł 

 

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

kontaktować się bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku – Małgorzata Pokój, tel: 513 369 677 

 

Zdjęcia ze szkoleń znajdziecie tu:facebook.pl 

 

Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia kursu.  

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