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Warsztaty „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic ” Level 1-3 -  Relations 
 
 

Termin:  24.07.2014 (czwartek), godz. 10.00 – 16.00 
Lokalizacja:  U Głowackich, Pawłów 108b, 27-225 Pawłów 

woj. Świętokrzyskie (koło Starachowic)     
tel. 509 221 906 Natalia  

  
 
 
Zajęcia z końmi odbywać się będą na padoku. Warsztaty będą poświecone Programowi 
Relations Level 1-3 i skupione na pracy na 2 lonżach oraz rozwiązywaniu problemów 
indywidualnych.  
W systemie JNBT lonżowanie odbywa się tylko na 2 lonżach ze względu na szkodliwość 
lonżowania na pojedynczej lonży. Praca na 2 lonżach oprócz budowania prawidłowej postawy 
i muskulatury u konia, pozwala także na wypracowanie lekkich zatrzymań, cofań, większego 
wykroku, podniesienia wpadającej łopatki czy chodów bocznych.   
 
Warsztaty są formą konsultacji indywidualnej i rozwiązywania poszczególnych 
problemów metodami naturalnymi. 
 
W kursie można uczestniczyć:  
 
-jako uczestnik z własnym koniem  
-jako uczestnik z koniem z ośrodka  
-jako słuchacz  
 
 
Koszt uczestnictwa: 
- uczestnik z koniem 180 zł* ( koszty żywienia, boksu uczestnik reguluje z ośrodkiem) 
- słuchacz 80 zł 
 
*Cena 180 zł obejmuje godzinne uczestnictwo w warsztatach każdego z koni (=1 godzina 
konsultacji indywidualnej), przy czym jednocześnie będą pracować maksymalnie 2 konie (czas 
pracy z nimi wynosi wtedy 2 godziny). Ilość uczestników z koniem ograniczona – maksymalnie 
6 koni. 
 
 
Osoby z końmi muszą posiadać kantar sznurkowy, linę do treningu naturalnego o długości ok. 
3,5m zakończoną pętlą lub karabinkiem oraz bacik (długość rzędu 1-1,2m) 
 
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90. 
 
Dojazd i informacje (boksy, wynajem koni): Natalia tel. 509 221 906 
 
Wykładowca: Andrzej Makacewicz 
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