
Kurs instruktora hipoterapii
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

14.04.2023r. – 29.10.2023 r.
RZESZOTARY (k. Krakowa)

Realizator: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Miejsce realizacji: On-Line oraz Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii “Zagroda
Możliwości”,  ul. Zagrody 31, 30-040 Rzeszotary (k. Krakowa) oraz
Kierownik kursu: Małgorzata Gruszecka

HARMONOGRAM

Zajęcia realizowane będą w formie online oraz stacjonarnie w przedziale godz. 9:00-18:00.

Terminy zajęć online:
1. 17.04.2023 - 24.04.2023 r.
2. 15.05.2023 - 22.05.2023 r.

Terminy zajęć stacjonarnych:
14.04.2023 - 16.04.2023 oraz 13.05.2023 - 14.05.2023 r.

TERMINY EGZAMINÓW:
− egzamin jeździecki: 14.04.2023 r.,
-  egzamin testowy: 17.06.2023 r.,
− egzamin końcowy ustny: 29.10.2023 r.

TERMINY PRAKTYK:
Od 18.06.2023 r. – 28.10.2023 r. (80 godzin. – 2 tygodnie) praktyki można odbywać w
jednym z ośrodków praktyk (lista ośrodków praktyk w załączeniu).

UWAGA! Osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością
jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką
PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania
jej oryginału.



KOSZT KURSU
3 500 zł- + 100 zł egzamin jeździecki
Koszt praktyk: 300 zł (płatność bezpośrednio w ośrodku praktyk)

Cena zawiera koszt:
- wykładów, egzaminu pisemnego i ustnego;
- jednego tytułu książki dot. hipoterapii;
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego;
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy;
- ubezpieczenie NNW;
- kawa i herbata w przerwach na zajęciach stacjonarnych;

Szkolenie składa się z następujących elementów:
I. Sprawdzian umiejętności jeździeckich

- jazda w trzech chodach (stęp, kłus, galop) w siodle i na oklep, podstawowe komendy
na ujeżdżalni (zmiany kierunków, wolty, półwolty, przejścia itp.)
- bezpieczne obchodzenie się z koniem
- lonżowanie

II. Część teoretyczna (wykłady, wizytacje,  warsztaty)
- blok psychologiczno-pedagogiczny
- blok hipologiczny
- blok hipoterapeutyczny
- blok medyczny
- blok rehabilitacyjny

III. Egzamin testowy pisemny obejmujący część teoretyczną. Po pozytywnym zaliczeniu
egzaminu kursant otrzymuje skierowanie na praktyki zawodowe.
IV. Praktyka w wytypowanych ośrodkach hipoterapeutycznych – 80 godzin (pozytywna
ocena zaliczająca praktyki uprawnia do podejście do egzaminu końcowego ustnego).
V. Egzamin końcowy - ustny. Pozytywna ocena warunkuje wydanie legitymacji Instruktora
hipoterapii PTHip.

Warunki przystąpienia do kursu
Do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie
wykształcenie (matura wymagana), dobry stan zdrowia oraz umiejętności jeździeckie
pozwalające na zaliczenie egzaminu jeździeckiego.

Przystępujący do kursu powinni przygotować następujące dokumenty:
- świadectwo maturalne lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia
średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub medycyny sportu o braku przeciwwskazań
do udziału w kursie
- 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
- w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością
jeździectwo, instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ-legitymację
potwierdzającą te uprawnienia
- wypełniony formularz zgłoszenia na kurs



Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15.03.2023 r. z zaliczką 800 zł
termin opłaty egzaminu jeździeckiego do 14.04.2023 r. 100 zł (dowód wpłaty w dniu
egzaminu)
termin wpłaty I raty: 1 500 zł do 14.04.2023r. (dowód wpłaty na maila lub w dniu rozpoczęcia
kursu)
termin wpłaty II raty: 1 200 zł do 13.05.2023 r.

Wpłata na konto Oddziału Małopolskiego
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne  O. Małopolski
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
nr konta: 78 8799 0001 0000 0020 0237 0001

KARTA ZGŁOSZENIA I SKANY DOKUMENTÓW NA ADRES:
hipoterapia.malopolska@gmail.com

Przesłanie karty zgłoszeniowej na kurs jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do kursu i
przyjęciem kosztów szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w przypadku
braku minimalnej liczby uczestników.

W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organizację kursu w formie
stacjonarnej organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania harmonogramu w
sposób umożliwiający dostosowanie zajęć do panującej sytuacji. Organizator w takiej
sytuacji przewiduje również wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów:
jeździeckiego, teoretycznego i końcowego oraz przedłużenie czasu na odbycie szkolenia
praktycznego.

mailto:hipoterapia.malopolska@gmail.com

