
          
      PROGRAM 

 

         JE�DZIECTWO 
 

NATURALNE BEZ TAJEMNIC 
 

 
     
        
     LEVEL 1  
 
     RELATIONS 
 

 
 
 

Opracowanie: 
Andrzej Makacewicz 

 
 
 
 

Copyright and Confidentiality Notice  
All copyright design rights and other intellectual property rights in the works contained in this presentation are the property of PDM. The 
concepts, techniques and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and proprietary information of PDM. They are disclosed to 
you exclusively for the purpose of evaluating them with a view to contracting with PDM for a project. You are not permitted to copy or make use 
of any of the materials or ideas contained in this presentation other than through PDM or with its express written consent and by continuing with 
this presentation after reading this notice you accept and agree to be bound by these conditions. 

 
© Agencja PDM 2011 

 
 



Kurs �Jeêdziectwo Naturalne bez Tajemnic � Relations Level 1  
 

Termin:      15-17 kwiecieñ 2011 
Lokalizacja:  stajnia �ZBYSZKO  Wi¹czyñ Dolny 58, niespeùna 5 km od £odzi 
                       tel. 696 473 976  http://stajnia-zbyszko.pl/ 
 
Kurs trwa 3 dni po 7 godzin z 1 godzinn¹ przerw¹. Zajêcia odbywaj¹ siê od pi¹tku godz. 10 do niedzieli 
godz. 16.30.  
Wykùady teoretyczne odbywaã siê bêd¹ w sali klubowej a zajêcia z koñmi na padokach oraz okólniku . 
Program Level 1 Relations jest podstawowym i najobszerniejszym w teoriê pierwszym poziomem 
wielostopniowego, kompleksowego programu jeêdziectwa naturalnego. Poziomy podzielone s¹ na 
Relations L1, L2, L3 - Zaufanie, Szacunek, Dominacja  oraz L4 Liberty-Wolno�ã i L5 Harmonia. 
Niezale¿nie szkoliã siê mo¿na w programach specjalizowanych jak Szkolenie Imprintingowe �rebi¹t, 
Przygotowanie Mùodych Koni i Rozwi¹zywanie Narowów. 
 

Program kursu L1 obejmuje wykùady z teorii jeêdziectwa naturalnego wraz z projekcjami 
multimedialnymi oraz praktykê z ziemi i siodùa. Program oparty jest o najnowsze osi¹gniêcia dotycz¹ce 
behawioryzmu oraz treningu naturalnego ù¹cz¹c nurty kilku najwiêkszych szkóù jeêdziectwa naturalnego z 
uwzglêdnieniem realiów jeêdziectwa polskiego. Daje on  gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne 
zastosowania metod naturalnych w treningu koni w dowolnej dyscyplinie jak skoki, wkkw, uje¿d¿enie , 
powo¿enie, west czy rekreacja zmieniaj¹c zasadniczo relacje koñ/jeêdziec. Przygotowuje tak¿e do 
studiowania kolejnych poziomów oraz udziaùu w okresowych warsztatach po�wiêconych rozwi¹zywaniu 
problemów i umacnianiu wiedzy z danego poziomu.  
Obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i 
przywództwa, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomoc¹ jêzyka Equus oraz technik Monty 
Robertsa, kontroli nad wùasnym ciaùem, imprintingu, odczulania,  odanga¿owania i miêkkiego 
ustêpowania,  bezpieczeñstwa oraz ãwiczenia  z ziemi technikami naturalnymi i trening w siodle z 
u¿yciem jednej wodzy wraz z indywidualn¹ konsultacj¹ dla poziomu Level 1. 
 

W kursie mo¿na uczestniczyã:  
-jako uczestnik z wùasnym koniem  
- z koniem wynajêtym w o�rodku 
-jako sùuchacz 
  
Koszt uczestnictwa: 
- uczestnik z koniem 650 zù /kurs 
- sùuchacz 260 zù/kurs 
Posiadùo�ã poùo¿ona jest na rozlegùym terenie w miejscowo�ci Wi¹czyñ Dolny, niespeùna 5 km od £odzi. 
Ponad 20 hektarów terenu wokóù hotelu przeznaczono na przygotowanie wielu atrakcji dla 
przybywaj¹cych tu Go�ci. To co nas wyró¿nia to przestrzeñ, której tak maùo macie Pañstwo na co dzieñ, 
widok mgieù snuj¹cych siê o poranku po rozlegùych polach i zapach lasu.. 
O�rodek posiada  pokoje go�cinne (2-3 osobowych) 45 zù/osoba, wy¿ywienie (40 zù/dzieñ: w tym 
�niadanie 10 zù, obiad 20 zù, kolacja 10 zù) oraz boks dla konia (30 zù/doba) oraz mo¿liwo�ã wynajêcia 
konia (60 zù/dzieñ). Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji pokoju, wy¿ywienia, boksu oraz konia,  
p. Maria Antoniewicz tel. 696 473 976  
Ilo�ã uczestników z koniem ograniczona a sùuchaczy bez ograniczeñ.  
W kursie nie mog¹ uczestniczyã ogiery i klacze ze êrebakami. 
Wykùady prowadzi w jêzyku polskim wykùadowca Andrzej Makacewicz. 
Osoby z koñmi musz¹ posiadaã kantar sznurkowy, linê do treningu naturalnego o dùugo�ci do 3,5 m 
zakoñczon¹ pêtl¹ lub karabinkiem oraz bacik (dùugo�ã rzêdu 1-1,2m), które mo¿na te¿ bêdzie nabyã w 
trakcie kursu. Praca osób z koñmi jest rejestrowana filmowo i omawiana na zajêciach. 
Kurs koñczy siê wydaniem imiennego certyfikatu ukoñczenia poziomu Level 1 pozwalaj¹cego na 
kontynuacjê nauki w tym  oraz innych programach naturalnych na wy¿szych poziomach. Certyfikat ten 
daje tak¿e mo¿liwo�ã skorzystania ze specjalnych obni¿onych w cenie ubezpieczeñ hippicznych. 
Uczestnicy otrzymuj¹ te¿ materiaùy w postaci skryptu. 
Zgùoszenia przyjmowane s¹ pod telefonem 22 8687762 lub kursy@pdm-promo.pl. 
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