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WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC 

 

Termin:   19-20.10.2013  

Lokalizacja:  SO ŁĄCK MAZOWSZE , 7km od Płocka, http://www.solack.pl/  
 

Program szkoleń JNBT rozwinął się w tempie jakiego sami się nie spodziewaliśmy. Stanowimy już znaczącą 

społeczność jeździecką. Są wśród nas ludzie ciekawi i wyjątkowi. W tym całe mnóstwo osób profesjonalnie 

związanych z końmi. Ale oprócz takich wydarzeń jak Myśląc o Koniu czy obozy JNBT nie mieliśmy okazji 

poznać się wszyscy nawzajem. 

 

Proponujemy zatem spotkanie studentów i miłośników JNBT i ich gości w październikowy weekend w okazałym 

ośrodku Stada Ogierów w Łącku. W tym roku zaczęliśmy tam szkolenia i przychylność władz ośrodka , ciepła 

atmosfera oraz niezwykła infrastruktura którą postawiono do naszej dyspozycji daje szansę na spędzenie  

ciekawego i edukacyjnego weekendu pod parasolem JNBT. To tu w końcu Skorupko pływała w negliżu a 

Wołodyjowski szermował z Bohunem więc nudno raczej nie będzie... 

 

Mamy do dyspozycji: stajnie do 100 koni, halę, maneże, okólnik, park, hotelik i dworek nad jeziorem, sale do 

konsultacji i wykładów, plac namiotowo campingowy, okoliczne tanie agroturystyki, catering. 

 

W programie tego 2 dniowego spotkania znajdziecie: 

- klinika Joe Turner zwycięzcy Myśląc o Koniu „Rozwiązuj problemy w treningu i zostań jeźdźcem 

zaawansowanym - Horsemanship not Forcemanship” (możliwy udział jako uczestnik ze swoim koniem) 

- klinika Andrzej Makacewicz – „Relacje to klucz do jeździeckich marzeń-co chcesz aby twój koń dla ciebie    

zrobił” (możecie brać udział jako uczestnik ze swoim koniem) 

- aukcje koni do sprzedaży związanych z JNBT (z hodowli i od właścicieli certyfikowanych JNBT) 

- pokazy i zabawy studentów i naszych fanów, 

- park habituacyjny czyli „Strachy na lachy” – sprawdź na co jeszcze nie odczuliłeś swojego konia 

- trening załadunku do przyczepy czyli „Nie taki diabeł straszny” 

- pasowanie wędzideł 

- nie lonżuj na pojedynczej lonży – spróbuj jak łatwa jest właściwa praca na lonżach 

- konsultacje weterynaryjne, hodowlane i treningowe – „Od Źrebaka do wierzchowca” 

- loty balonem „Spójrz na konie z innej perspektywy” 

- prezentacje ośrodków, stajni, trenerów związanych z nurtem JNBT 

- stoiska - znajdziecie siodła nowe i używane oraz inny sprzęt,  

- Sierściuchowy Targ (można przywieźć wszystko co chcecie i wystawić na sprzedaż) 

- no i wspólny sobotni zrzutkowy grill i wieczorek z ogniskiem nad jeziorem przed Białym Domkiem  

 

Koszt udziału: 

Studenci JNBT z certyfikatem 20 zł./dzień (przy zaproszeniu dwóch gości, opłata studenta 10 zł/dzień) 

Goście 40 zł/dzień 

Dzieci do lat 14 gratis 

Uczestnik z koniem klinik J.Turner lub A.Makacewicz - 80 zł/udział  

Noclegi na terenie ośrodka 40 zł/dzień oraz okoliczne agroturystyki od 30 zł/doba 

Camping 10 zł za pobyt namiot/przyczepa 

Box ze ścieleniem i owsem 20 zł/doba 

Wystawienie konia na aukcję 20 zł (prezentacja konia własna a druki do opisu konia w biurze JNBT)  

Udział konia w dowolnych treningach 20 zł (park, przyczepa, lonżowanie, konsultacje, pasowanie wędzidła) 

Impreza wieczorna grill 15 zł (alkohol we własnym zakresie) 

 

Jeśli jesteście ZA wystarczy, że klikniecie TUTAJ i dopiszecie: 

 1.Nazwisko i imię  

 2.kontakt email 

 3.W treści podajcie nr certyfikatu lub miejsce ukończenia kursu JNBT, ilości gości wam towarzyszących, udział 

jako: słuchacz, uczestnik z koniem w klinice… lub treningu…, wystawię … szt koni na aukcji, pokaz z koniem, 

konsultant,  lub   Mam pomysł….. 

 

http://www.solack.pl/
http://pdmpromocja.pl/jnbt/portal/kontakt.html


 

 

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

 

Pozdrawiamy JNBT 
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