
JAKO PIERWSI W POLSCE PROWADZIMY NABÓR                                                                                                        
W NOWYM ZAWODZIE JEŹDŹIEC I TECHNIK HODOWCA KONI 

szkoła dla młodzieży i  dla dorosłych -  kwalifikacyjne kursy zawodowe (zaoczne).                                                                       
Dołącz do nas jeżeli: 

 trenujesz jeździectwo i chcesz robić szybkie postępy? 
 pragniesz  hodować konie i poznać tajniki rozrodu koni ? 
 nie wiesz jak  dopasować siodło czy ogłowie – lub naprawić zerwany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 nachrapnik? 
 poszukujesz nowoczesnych technik zoofizjoterapii chcesz  się                                                                                                                    
 nauczyć masażu koni, podstaw terapii manualnej? 
 chcesz rozczyszczać  konie – i nauczyć się jak prawidłowo korygować                     
 kopyta lub rozkuć konia? 

 
PRZYJDŹ I ZDOBĄDŹ ZAWÓD JEŹDŹCA LUB HODOWCY KONI 

SZKOŁA JEŹDŹCÓW I HODOWCÓW KONI CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
 

zawód Jeździec  
w programie m.in. 

zawód Technik hodowca koni                           
       w programie m.in. 

 

Jeździectwo i trening koni. 

1. Zasady chowu i użytkowania koni 
2. Jazda konna na  poziomie podstawowym                            
i zaawansowanym. 
3. Trening koni. 
4.  Język obcy ukierunkowany zawodowo 

 

 

 
Organizacja chowu i hodowli koni. 

1.Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym 
2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie 
3. Prowadzenie chowu i hodowli koni 
4. Żywienie koni 
5. Język obcy ukierunkowany zawodowo 
6. Jazda konna na  poziomie podstawowym i zaawansowanym 
 
 Szkolenie i użytkowanie  koni. 

1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów 
i sprzedaży 
2. Użytkowanie i transport koni 
3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie 
rolnym 
4. Jazda konna na  poziomie podstawowym i zaawansowanym 
 

 

 
Szczycimy się profesjonalnym podejściem w połączeniu z przyjazną atmosferą co 

zapewnia idealne warunki dla jeźdźców początkujących jak i zaawansowanych. 
 

Zapewniamy: 
  profesjonalną kadrę instruktorską PZJ i TKKF 
 zajęcia przygotowujące do odznak PZJ i możliwość startu na koniu szkolnym,  
 intensywne szkolenie jeździeckie w teorii i praktyce, na koniach szkolnych  
 treningi jeździeckie z nagraniem video i konsultacją instruktorską 
  liczne szkolenia z profesjonalistami z branży jeździeckiej,  hodowlanej, 
 zajęcia dydaktyczna na SGGW, Torach Wyścigów Konnych,  
 atrakcyjne praktyki zawodowe w tym zagraniczne (Niemcy) 
 obozy przygotowawcze i doskonalące w czasie ferii  letnich i zimowych na 

koniach szkolnych 
  bezpieczną halę z podłożem kwarcowym, oświetloną ujeżdżalnie zewnętrzną  
  własne uprzęże,  powozy i konie do nauki powożenia 
 internat i możliwość wykupienia obiadów  dla uczniów spoza internatu 
 

TECHNIKUM HODOWLI KONI w ZSRCKU  w Piasecznie 

www.zsrcku.com.pl 
Piaseczno ul. Chyliczkowska 20, Tel. 22-756-73-54 

 


