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Kurs „Jeêdziectwo Naturalne bez Tajemnic ” Relations Level 1 Zaufanie
Termin: 4-6.11 2011
Lokalizacja: Oœrodek jeêdziecki Karpno, Karpno 3(Ostrowice),15 km od Drawska Pomorskiego i
22km od Poùczyna Zdrój, www.karpno.pl ; info@karpno.pl; tel 943611396
Kurs trwa 3 dni po 7 godzin z 1 godzinn¹ przerw¹. Zajêcia odbywaj¹ siê od pi¹tku godz 10-18 do niedzieli
godz 9-17. Wykùady teoretyczne odbywaã siê bêd¹ w sali klubowej a zajêcia z koñmi rano i po poùudniu na
uje¿d¿alni lub hali oraz okólniku .
Program Level 1 Relations jest podstawowym i najobszerniejszym w teoriê pierwszym poziomem
wielostopniowego, kompleksowego programu jeêdziectwa naturalnego prowadz¹cego jeêdêców krok po
kroku do zaawansowanego poziomu L5 w sporcie czy rekreacji. Poziomy podzielone s¹ na Relations L1,
L2, L3 - Zaufanie, Szacunek, Dominacja oraz L4 Liberty-Wolnoœã i L5 Harmonia. Niezale¿nie szkoliã siê
mo¿na w programach specjalizowanych jak Szkolenie Imprintingowe •rebi¹t, Przygotowanie Mùodych
Koni i Rozwi¹zywanie Narowów czy L0 Dzieci.
Program kursu L1 obejmuje wykùady z teorii jeêdziectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi
oraz praktykê z ziemi i siodùa. Program oparty jest o najnowsze osi¹gniêcia dotycz¹ce behawioryzmu oraz
treningu naturalnego ù¹cz¹c nurty kilku najwiêkszych szkóù jeêdziectwa naturalnego z uwzglêdnieniem
realiów jeêdziectwa polskiego. Daje on gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod
naturalnych w treningu koni w dowolnej dyscyplinie jak skoki, wkkw, uje¿d¿enie , powo¿enie, west czy
rekreacja zmieniaj¹c zasadniczo relacje koñ/jeêdziec. Buduje relacje oparte o zaufanie konia, szacunek i
dominacjê. Pozwala na przyklejenie konia do jeêdêca czy trenera i skupienie go na pomocach i treningu co
znacz¹co skraca czas uczenia siê konia tworz¹c partnerskie relacje czùowiek –zwierzê. Daje wiedzê i
praktykê do nauki na dalszych 4 zaawansowanych poziomach szkolenia.
Teoria obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i
przywództwa, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomoc¹ jêzyka Equus oraz technik Monty
Robertsa, kontroli nad wùasnym ciaùem, imprintingu, bezpieczeñstwa. Ãwiczenia z ziemi prowadzone s¹
na jednej linie i kantarze szkoleniowym technikami naturalnymi obejmuj¹c komunikacjê i 10 Zùotych
Minut, odczulanie, odanga¿owywanie i miêkkie ustêpowanie, skupienie, ugiêcia poziome, prowadzenie
ùba, przodu i zadu, odsyùanie i przywoùanie, przejœcia, zatrzymania, przygotowanie do lekkich wodzy,
uczulenia na pomoce, kontrola chodu i tempa. Trening w siodle prowadzony jest z u¿yciem jednej wodzy
na kantarku w stój, step, kùus i cofanie i obejmuje ugiêcia poziome, wodzê bezpoœredni¹ i poœredni¹, lekkie
zatrzymania, przejœcia, pracê balansem i dosiad oraz indywidualn¹ konsultacjê dla poziomu L1.
W kursie mo¿na uczestniczyã:
-jako uczestnik z wùasnym koniem lub z koniem wynajêtym w oœrodku
-jako sùuchacz
Koszt uczestnictwa:
- uczestnik z koniem 680 zù /kurs
- sùuchacz 280 zù/kurs

Oœrodek poùo¿ony jest w przepiêknym terenie nad samym jeziorem Karpno. Posiada 30 koni angloarabów.
Dysponuje boksami, kryt¹ uje¿d¿alni¹, pokojami goœcinnymi oraz wy¿ywieniem na miejscu. Jest
wymarzonym miejscem na weekendowy wypoczynek w siodle i znajdziecie tu niezapomnian¹ „naturaln¹
atmosferiê”. Oferta specjalna dla studentów programu JNBT to gratis najem konia na szkolenie, box 30
zù/dzieñ, nocleg 50 zù, wy¿ywienie15/20/15 zù.
Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji noclegów, najmu konia i boksów oraz wy¿ywienia – p Ewa
Murach tel 516164900.
Iloœã uczestników z koniem ograniczona a sùuchaczy bez ograniczeñ.
W kursie nie mog¹ uczestniczyã ogiery i klacze ze êrebakami.
Wykùady prowadzi w jêzyku polskim wykùadowca Andrzej Makacewicz oraz osoby z JNBT Team.
Osoby z koñmi musz¹ posiadaã kantar sznurkowy, linê do treningu naturalnego o dùugoœci do 3,5 m
zakoñczon¹ pêtl¹ lub karabinkiem oraz bacik (dùugoœã rzêdu 1-1,2m), które mo¿na te¿ bêdzie nabyã lub
wypo¿yczyã w trakcie kursu.
Praca osób z koñmi jest rejestrowana filmowo i omawiana na zajêciach.
Kurs koñczy siê wydaniem imiennego certyfikatu ukoñczenia poziomu Level 1 pozwalaj¹cego na
kontynuacjê nauki w tym oraz innych programach naturalnych na wy¿szych poziomach. Certyfikat ten
daje tak¿e mo¿liwoœã skorzystania ze specjalnych obni¿onych w cenie ubezpieczeñ hippicznych.
Uczestnicy otrzymuj¹ te¿ materiaùy w postaci skryptu.
Zgùoszenia przyjmowane s¹ pod telefonem 22 3931090 lub kursy@pdm-promo.pl.
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