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Kurs Akademii Jeździeckej JNBT „Przygotowanie koni do hipoterapii”
Termin: 19 – 20 czerwca 2021
Lokalizacja: Stadnina Twardowski, Rzeszowska 167, Dzikowiec, k/Rzeszowa, woj. podkarpackie
tel: 605 130 193, 695 152 691, facebook, stadninatwardowski@gmail.com
Program „Przygotowanie koni do hipoterapii” jest
nowym, opracowanym przez Akademię JNBT kompleksowym
programem szkoleniowym w grupie szkoleń specjalistycznych,
dla osób pracujących w hipoterapii. Przygotowanie
i prowadzenie konia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
oraz użytkowanie go w dobrych relacjach do ludzi i dobrym
zdrowiu w wieloletniej, nie zawsze z punktu widzenia konia
wdzięcznej pracy, wymaga sporej wiedzy. Dość często
dotychczas spotykaliśmy na naszych szkoleniach osoby, które
prowadzą zajęcia z hipoterapii mając olbrzymie serce,
kapitalną wiedzę o pacjentach, ale spotykaliśmy się z niską
wiedzą i brakiem doświadczenia na temat przygotowania
i prowadzenia konia w zajęciach hipoterapeutycznych.
Kurs zaplanowany jest na 2 dni po 8 godzin z 1 godzinną przerwą. Zajęcia odbywają się od godz. 9-18.
Wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi rano i po południu na ujeżdżalni lub
hali. Szkolenie jest szkoleniem certyfikowanym zakończonym testowym egzaminem pisemnym.
Program kursu obejmuje wykłady z teorii treningu naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz
praktykę z ziemi. Daje on gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w
treningu koni do hipoterapii, co znacząco skraca czas uczenia się konia oraz jego wieloletniego użytkowania.
Teoria obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, teorii uczenia się
koni, budowania zaufania i przywództwa, nauki czytania koni, podstaw biomechaniki, budowy zmysłów,
systemu komunikacji za pomocą języka Equus oraz technik Monty Robertsa, użytkowania odpowiedniego
sprzętu, bezpieczeństwa oraz przepisów związanych z odpowiedzialnością,
Ćwiczenia z ziemi prowadzone są na jednej linie i kantarze szkoleniowym technikami naturalnymi
obejmując komunikację i 10 Złotych Minut, kontrole ruchu, tempa i zatrzymań, systemy habituacji,
prowadzenie konia w zajęciach hipoterapeutycznych, techniki skupienia konia na prowadzących zajęcia,
techniki wzmacniania zachowań niezbędnych w zajęciach terapeutycznych, uczenia konia zachowań
specjalizowanych, techniki uczenia zabaw i akceptacji dotyku oraz współpracy, techniki lonżowania oraz
techniki utrzymania zdrowia i kondycji konia w codziennym użytkowaniu w hipoterapii.
W kursie można uczestniczy jako:
- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – 830 zł (+ ew. wynajęcie konia/boksu)
- słuchacz – 490 zł
dla młodzieży do 16 roku życia cena indywidualna
W sprawie wyżywienia, zakwaterowania, dostępności koni i
możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy
kontaktować się bezpośrednio z osobami kontaktowmi w
ośrodku – Joanna Twardowska 605 130 193, Adam Twardowski
695 152 691

Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca
Andrzej Makacewicz lub trenerzy z JNBT TEAM.
Zdjęcia z kursów można obejrzeć pod www.facebook.com
Sprzęt treningowy dostępny będzie bezpłatnie w trakcie kursu.
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia i zaliczenia lub nie egzaminu pisemnego.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl.
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