Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów oraz osób pracujących z koomi hipoterapeutycznymi

PRZYGOTOWANIE DO PRACY I TRENING KONIA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

Podczas warsztatów omówimy i zaprezentujemy jak przygotowad konia do hipoterapii, jak prowadzid
jego trening oraz jak poradzid sobie z najczęściej spotykanymi problemami. Poznacie zasady
komunikacji zrozumiałej dla konia, dowiecie się jak ważna jest świadomośd własnego ciała i myśli w
kontaktach ze zwierzęciem. Spróbujecie wykorzystad zdobytą wiedzę podczas zajęd praktycznychkażdy będzie miał szansę pracowad z koniem pod okiem trenera.

Częśd teoretyczna:
Wykład dotyczący budowania relacji, języka ciała, świadomości swojego ciała i myśli w komunikacji
pomiędzy człowiekiem a koniem.
Częśd praktyczna:
-Zarządzanie ruchem konia;
-Budowa granic i ustalanie reguł czyli „co kto może i powinien”;
- Przygotowanie konia do hipoterapii - habituacja jako forma odczulania konia na bodźce oraz
budowania zaufania konia do człowieka;
-Język niewerbalny w praktyce;
-Formy rozładowania stresu u koni hipoterapeutycznych;
Termin: 5 października 2019 (sobota)
Czas trwania: 9-17, przewidziana przerwa kawowa i obiadowa
Miejsce realizacji: SH NAD STAWAMI Dębówiec 22 62-200 Gniezno
Cena: 200zł osoby niezrzeszone w PTHip
180zł członkowie PTHip z aktualnie opłaconą składką
Dodatkowa opłata (dla chętnych) 20zł za obiad
Organizator: SH NAD STAWAMI Marianna Szafran, STAJNIA PANCZO Jakub Ciemnoczołowski
Prowadzący: Jakub Ciemnoczołowski, trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z koomi (rocznie
trenuje ok.100 koni, w tym młode, surowe oraz z problemami behawioralnymi); kaskader konny z
16letnim stażem; wykładowca Stowarzyszenia Pro Hipico Bono; uczestnik zawodów „Myśląc o
koniu”; zwycięzca Mistrzostw Kraju w Jeździe bez ogłowia 2015; twórca i główny trener programu
HorseKiDo; współpracuje z wieloma trenerami w kraju i za granicą (m.inn. Wojciechem Mickunasem,
Krzysztofem Połczyoskim, Lidią Kacperską, Martiną Bone, JoeTurnerem)

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Przygotowanie do pracy i trening konia hipoterapeutycznego”
Data: 5 października 2019 (sobota) godziny 9-17
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
Informacja o przynależności
do PTHip

TAK / NIE

Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres organizatora:
myszafran@op.pl
oraz uiszczenie opłaty do dnia 10 czerwca 2019 na konto organizatora:

Bank Ochrony Środowiska
47 1540 1056 3047 8400 2727 0001
Z dopiskiem: Warsztaty „Koo hipoterapeutyczny”
Liczba miejsc ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Minimalna ilośd osób do realizacji warsztatu: 8 osób
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

