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Kurs „Akademii Jeździeckiej JNBT ” Relations Level 0 - Dzieci
Termin:
24-26 stycznia 2022
Lokalizacja: 62-050 Mosina, Baranówko 21, 27 km od Poznania, woj. wielkopolskie
tel. 667 515 155, www.fundacja-smolenia.org, facebook
Kurs trwa 3 dni po 6 godzin z 1,5 godzinną przerwą. Zajęcia odbywają się od poniedziałku godz 10 do środy godz 16.30.
Wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali klubowej a zajęcia z końmi na
padokach i hali.
Program L0 jest przeznaczony dla dzieci w wieku lat 7-14. Pozostałe poziomy
podzielone są na poziomy Relations L1, L2, L3 - Zaufanie, Szacunek,
Przywództwo oraz L4 Liberty-Wolność, L5 Harmonia i L6 Triki, co pozwala
dorastając szkolić się młodym jeźdźcom już w programie dla dorosłych.
Rodzice decydując się na uczestniczenie swoich dzieci w jeździectwie powinni
zdawać sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo. Dzieci wymagają
odrębnych technik pedagogiczno-szkoleniowych opartych na nauce wzrokowej,
zabawie, rywalizacji w grupie ale opartej na właściwym naturalnym podejściu
do zwierząt z jakimi będą miały do czynienia. Dlatego program poziomu L0
obejmuje prezentację teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami
multimedialnymi (filmy animowane) dostosowaną do zrozumienia przez dzieci.
Praktyka jest przepleciona grami i zabawami z ziemi i siodła podnoszącą
zaufanie i szacunek szkolonego konia do małego jeźdźca. Program ma na celu
zbudowanie prawidłowych relacji między małymi jeźdźcami a końmi opartych
o naturalne zachowania stadne koni podnoszącymi z jednej strony
bezpieczeństwo a z drugiej budującymi przyjaźń miedzy młodym człowiekiem
a zwierzęciem z uwzględnieniem zrozumienia potrzeb i zachowań konia
przyjaciela. Gry i zabawy pozwalają dzieciom znaleźć atrakcyjną dla nich
formę jeździectwa zanim zdecydują kiedyś o swoim udziale dalej w sporcie. Program oparty jest o najnowsze osiągnięcia
dotyczące behawioryzmu oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego z
uwzględnieniem realiów jeździectwa polskiego.
Obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowej anatomii, psychologii koni i
behawioryzmu, nauki czytania koni, systemu komunikacji i języka koni.
Ćwiczenia z ziemi na linie i trening w siodle skupione są na uzyskaniu konia
skorego do miękkiego ustępowania pomocom i chętnego do udziału w
proponowanych zabawach, pokonywania przeszkód a także wykonywania
elementów pokazowych.
Koszt uczestnictwa:
- uczestnik z koniem 1020 zł (+ ew. wynajem konia lub boksu)
dla zgłoszeń do 03 stycznia 2022 cena „skowronkowa” 940 zł (+ koń lub boks).
W sprawie ewentualnego wyżywienia, dostępności koni i możliwości
zakwaterowania koni przyjezdnych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z
osobą kontaktową w ośrodku –
Joanna Kubisa, tel. 667 515 155,
fundacja@fundacja-smolenia.org
Film 1 ; Film 2 ; Film 3; ; film z obozów dla dzieci
A zdjęcia ze szkoleń na naszym facebooku.
Ilość uczestników z koniem ograniczona. Pary dziecko koń dopuszczane są po podaniu informacji o dziecku (od kiedy
jeździ konno itp) oraz informacji o koniu. W kursie nie mogą uczestniczyć ogiery i klacze ze źrebakami.
Dzieci z końmi muszą posiadać kantar sznurkowy, linę do treningu naturalnego o długości 3,5 m zakończoną pętlą oraz
bacik (długość rzędu 1-1,2m), które można też będzie bezpłatnie pożyczyć lub nabyć w trakcie kursu.
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia poziomu Level 0
pozwalającego na kontynuacje nauki na wyższych poziomach a także na uzyskanie
rabatów na udział w letnich obozach JNBT.
Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca Andrzej Makacewicz lub trenerzy
z JNBT TEAM.
Zdjęcia z kursów można obejrzeć pod www.facebook.com

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