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Warsztaty „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic ” L1-L3 
 

Termin:   25.01.2015, godz. 10-16 

Lokalizacja:  EZ Ranch, ul. Orzechowa 22, 96-321 Rumianka, gm. Żabia Wola  

www.ewelinazon-westernhorses.com   ●  tel. 503 834 654 

 

 

Jednodniowe warsztaty, które maja na celu rozwiązywanie bieżących problemów jeźdźców na poziomie 

JNBT L1 do L3. Zajęcia będą prowadzone na hali.  

Trening dopasowany będzie do poziomu jeźdźców, którzy będą brać udział w 2 sesjach: porannej i 

popołudniowej. Każdy z jeźdźców będzie indywidualnie konsultowany przez prowadzącego. Jednocześnie 

będzie pracować nie więcej jak 4 konie ze zmianami w trakcie warsztatów. Tematy zajęć już zgłoszone to 

poprawa relacji, przepuszczalność i lekkość pomocy, zatrzymania, przejścia w chodach, lekkość pracy na 

wędzidle.  

Nie będą prowadzone wykłady poza prezentacjami dotyczącymi konkretnego problemu. 

 

W trakcie i na końcu warsztatów jeźdźcy otrzymają indywidualne zalecenia treningowe. 

 

Koszt szkolenia: 

 

- uczestnik z koniem 220zł  – ilość 

jeźdźców ograniczona,  

 

- słuchacz 100 zł  

 

W kursie mogą uczestniczyć ogiery. 

 

Szkolenie prowadzi w języku polskim 

wykładowca JNBT Andrzej Makacewicz.  

 

Osoby z końmi muszą posiadać sprzęt 

naturalny i ew. wędzidło.  

Praca osób z końmi jest rejestrowana 

filmowo. 

 

 

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

 

W sprawie rezerwacji boksów i koordynacji na miejscu kontakt tel. 503 834 654 
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