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Rodzinny obóz jeździecki JNBT L1-L3 - Juniorzy
Termin:
2 - 9 lipca 2022 (sobota-sobota)
Lokalizacja: Fundacja Zwierzęta Eulalii, Zyzdrojowa Wola,
11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, facebook
Obóz trwa od soboty 09.07 (rozpoczęcie obiadem o godz.13) do soboty 16.07 (zakończenie śniadaniem).
Uczestnicy przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku (do dyspozycji 15 koni). Zajęcia
odbywają się od soboty godz. 15 do piątku włącznie. Jest to turnus dla uczestników początkujących i już
jeżdżących (młodzież powyżej 12 lat). Ośrodek jest „dopieszczoną” agroturystyką położoną w przepięknym
krajobrazie rzeki Kurtyni, wśród lasów i jezior. Trasy przejażdżek konnych wiodą przez cudowne mazurskie
tereny w tym Puszczę Piską oraz wzdłuż jezior Juksty i Zyzdrój Wielki. Na miejscu oprócz koni są także inne
zwierzęta – m.in. psy, koty, osły, kozy.
Obóz poświęcony jest uczeniu konia ewolucji w oparciu o relacje zbudowane przez jeźdźca i obejmuje
poszerzone wykłady i filmy oraz praktykę z ziemi i przede wszystkim z siodła z zakresu programu JNBT L1
Zaufanie, L2 Szacunek i L3 Przywództwo, dopasowane do poziomu wyszkolenia i wieku uczestników.
Prowadzi w treningu na kantarze do lekkości na wędzidle i finalnie do swobody prowadzenia konia w
dowolnych chodach i warunkach. Obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu psychologii koni, behawioryzmu,
bezpieczeństwa, budowania zaufania i przywództwa. Trening w siodle obejmuje ćwiczenia dosiadu i balansu,
pracy z użyciem 2 wodzy na kantarku, trening miękkich przejść we wszystkich chodach (w górę i w dół),
cofanie, podstawienie i rozbudowa zadu i jego wykorzystanie w treningu w terenie w tym jazdy terenowej z
elementami krosu, pokonywania przeszkód w terenie. Oprócz nauki i wypadów w teren znajdziecie jak
zawsze w JNBT sporo zabawy i humoru .
Zakres pracy w siodle dopasowany jest do indywidualnych umiejętności i wieku uczestników oraz stopnia
wytrenowania konia i zajęcia odbywać będą się w grupach dopasowanych do każdego uczestnika. Planujemy
też rajd terenowy lub spływ kajakowy, nocleg przy ognisku oraz zawody Freestyle (zabierzcie przebrania!).
DOJAZD - we własnym zakresie.
STRÓJ - ubrania sportowe, strój do pływania, buty jeździeckie, kalosze i trampki, strój jeździecki, kask
i kamizelka (dla młodzieży obowiązkowo), latarka & śpiwór & karimata
UBEZPIECZENIE: Uczestnicy powinni posiadać własne ubezpieczenie NNW.
Koszt uczestnictwa w obozie: 2.800 zł za osobę/ dla rezerwacji i opłaty do 17.05 - 2.650 zł za osobę
Koszt dodatkowy – wynajem konia z ośrodka 350 zł lub wynajem boksu/padoku dla koni przyjezdnych 250 zł.
O przyjęciu decyduje kolejność wpłat na konto: Obozy JNBT, nr 16 1140 2004 0000 3102 7617 5807,
tytułem: obóz U Eulalii + imię i nazwisko uczestnika/ów.
Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane pobyt w 2/3/4 osobowych pokojach, wyżywienie 3x
dziennie, opiekę trenera i teamu JNBT, wykłady, treningi z ziemi i siodła 4 godziny dziennie - roundpen, maneż,
jazdy terenowe i krosowe, przygotowanie treningu ujeżdżeniowego i terenowego oraz konsultacje.
Uczestnicy muszą posiadać naturalny kantar, linę i bacik, które można też będzie pożyczyć lub nabyć w trakcie
obozu, a także ogłowie z wędzidłem (osoby z własnymi końmi).
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 91 lub kursy@jnbt.pl
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