WARSZTAT DOSZKALAJĄCY DLA HIPOTERAPEUTÓW

Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na
funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy
podczas zajęć hipoterapii.

Charakterystyka warsztatu
Unikalny ruch konia przenoszony na miednicę odtwarza jej ruch w trakcie chodu. Jest to
niezwykle ważne, szczególnie dla pacjentów z zaburzeniami chodu. To wszyscy wiemy.
Analizując znaczenie niewielkich ruchów miednicy odkrywamy jej złożony wpływ na funkcje
całego organizmu. Miednica pomimo niewielkiej ruchomości ma zasadniczy wpływ na
dostosowywanie, regulację i przekazywanie ruchów do górnej i dolnej części ciała. Ustawienie
miednicy ma ogromny wpływ na funkcjonowanie struktur powyżej i poniżej. Najmniejsze
zaburzenia w jej ruchomości i ustawieniu będą skutkować problemami nawet w bardzo
odległych częściach układu ruchu, lub w sferach, które wydają się z nią nie związane

TERMIN:

09.09.2017 (sobota)

CZAS TRWANIA:

7 godzin szkoleniowych, początek godz. 10.00

MIEJSCE REALIZACJI:
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”, ul.
Nowoursynowska 100, Warszawa
CENA:

160 zł członkowie PTHip
180 zł nie zrzeszeni

DATA ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: do 01.09.2017
ORGANIZATOR SZKOLENIA: ZG PTHip
PROWADZĄCY:

Anna Sikorska - mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze
spec. hipoterapii, terapeuta SI

;

ZGŁOSZENIE OSOBY NA SZKOLENIE:

Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na
funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy
podczas zajęć hipoterapii.

09.09.2017 (sobota)


Imię i nazwisko oraz PESEL



Ulica



Nr domu



Kod



Miasto



E-mail



Telefon kontaktowy



Wykształcenie / zawód wyuczony

 Rok ukończenia kursu instruktora
rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapia lub jazda konna.
 Nazwa organizatora kursu
wymienionego w pkt 9
 Nazwa reprezentowanego ośrodka /
miejsce wykonywania zadań hipoterapeuty


Staż pracy w charakterze hipoterapeuty



Dane do rachunku:



Nazwa firmy lub imię i nazwisko



Adres (siedziba)



Nr identyfikacyjny NIP

 Informacje dodatkowe dla organizatora
kursu

Płatności proszę dokonywać na konto ZG PTHip:
Volkswagen Bank Polska S.A. nr konta:
76 2130 0004 2001 0379 3817 0001
Z dopiskiem warsztaty „Miednica” imię i nazwisko
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
organizatora: biuro@pthip.org.pl
Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

