Dobrostan i fizjologia konia jako współterapeuty
Zapraszam serdecznie wszystkich instruktorów hipoterapii na warsztaty o tematyce innej niż
wszystkie. Chciałabym przedstawid Paostwu świat z kooskiego punktu widzenia oraz zaznaczyd jak
ważne jest, aby współpraca z koniem odbywała się z poszanowaniem jego komfortu. Przed koomiterapeutami stoi niesamowicie ważne i odpowiedzialne zadanie, ale to od nas zależy, czy będą
wykonywad swoją pracę bez dyskomfortu. Nie sposób omówid wszystkich aspektów zdrowotnobehawioralnych dotyczących koni podczas jednego szkolenia, jednak skupimy się na najważniejszych,
podzielonych na odpowiednie bloki tematyczne.

TERMIN: 20.10.2019 ( niedziela)
CZAS TRWANIA: 8 h szkoleniowych w tym przerwa kawowa i obiadowa (10:00-18:00)
MIEJSCE REALIZACJI: Ośrodek Hipoterapeutyczny Kapiris 44-177 Paniówki ul Zwycięstwa 102
CENA: 200 zł osoby niezrzeszone w PTHiP
180 zł Członkowie PTHip z aktualnie opłaconą składką
ORGANIZATOR SZKOLENIA: OH Kapiris oraz Oddział Warszawski PTHip

CZĘŚĆ I: Naturalne potrzeby konia jako niezbędny aspekt bezkonfliktowej współpracy.
1. Komunikacja człowiek-koo i najczęstsze błędy we wzajemnym przekazie. Jak połączyd
bezpieczeostwo z brakiem agresji.
2. Żywienie koni w zgodzie z naturą – układ pokarmowy konia, dostosowywanie dawki
energetycznej do wykonywanej pracy, niedobory pokarmowe i suplementacja.
3. Kopyta jako 4 serca konia – dlaczego ich funkcjonalnośd anatomiczna jest tak ważna dla
wieloletniego zdrowia konia. Jak wykryd ewentualne nieprawidłowości, gdzie szukad
przyczyny, jak leczyd i wspomóc regenerację.
CZĘŚĆ II: Aparat ruchu konia i jego znaczenie dla hipoterapii.
1. Grzbiet to głównie mięśnie – jak sprawdzid ich stan, znaleźd przyczynę bólu.
2. Statyczne oraz aktywne dwiczenia wspomagające mięśnie grzbietu.
3. Mobilizacja układu ruchu konia.
Wspomaganie ruchomości stawów, techniki rozluźniające.
Stretching, czyli rozciąganie.
Kooczyny – codzienna kontrola, ocena kulawizn.
Podstawowe praktyki wspomagające związane z kontuzjami aparatu ruchu.
CZĘŚĆ III: Co jeszcze można zrobid, aby praca konia-terapeuty była komfortowa?
1. Pady i pasy do hipoterapii.
2. Waga pacjenta w hipoterapii a dobrostan kooskiego grzbietu.
3. Ogłowia w hipoterapii.

4. Kontakt pacjenta z koniem.
5. Karmienie konia na zajęciach hipoterapii
Prowadząca: Zuzanna Piekut.
Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna od 2015 roku, studentka kierunku
lekarskiego. Ukooczone kursy takie jak ,,Kopyta Doskonałe” – Jakub Gołąb,,,Dopasowywanie siodeł”
szkolenie I oraz II stopnia - Michał- Dobrowolski , ,,Podstawowe szkolenie z dopasowywania siodeł”
oraz ,,Szkolenie z naprawy, dopasowania i korekty wypełnienia siodeł” z JocelynDanby
(RegisteredQualifiedSaddleFitter), ,,Szkolenie Dual-Aktivierung” – Paulina Ferdek, ,,Więcej niż koła Lonżowanie bez wodzy pomocniczych” – Bettina Biolik, ,,Seminarium chiropraktyczne z dr
ReneeTucker – Co boli mojego konia”

Płatności proszę dokonywać na konto Ośrodka Hipoterapeutycznego Kapiris
ING Bank Śląski nr konta:
30 1050 1588 1000 0022 7665 5038
Z dopiskiem warsztaty DOBROSTAN imię i nazwisko
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na
adres organizatora: kasia.spyra@interia.pl oraz uiszczenie opłaty.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat: 13.10.2019
Minimalna liczba osób do realizacji warsztatu: 14
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

ZGŁOSZENIE OSOBY NA SZKOLENIE:
„Dobrostan i fizjologia konia jako współterapeuty”
20.10.2019 (niedziela) 10:00-18:00
1. Imię i nazwisko
2. E-mail
3. Telefon kontaktowy
4. Wykształcenie / zawód
wyuczony
5. Rok ukooczenia kursu
instruktora rekreacji ruchowej
ze specjalnością hipoterapia
6. Nazwa organizatora kursu
wymienionego w pkt 5
7. Nazwa reprezentowanego
ośrodka / miejsce wykonywania

zadao hipoterapeuty
8. Staż pracy w charakterze
hipoterapeuty
9. Dane do rachunku:


Nazwa firmy lub imię i nazwisko



Adres (siedziba)



Nr identyfikacyjny NIP

10. Informacjao przynależności do
PTHip

TAK

NIE* niepotrzebne skreślid

