
Serdecznie zapraszamy na kurs 

 

  

                                

 

z Moniką Damec  

który odbędzie się w dniach 24 – 25 marca 2018 

w Stajni Mińce 

 

Zapraszamy wszystkich dążących do lepszego porozumienia z końmi niezależnie od 

uprawianej dyscypliny i poziomu zaawansowania. Nauczycie się lepiej rozumieć konie; 

dowiecie się, jak uczyć - jak i kiedy nagradzać, by w efekcie koń chętniej reagował na 

Wasze sygnały - zarówno z ziemi jak i pod siodłem. Zdobędziecie wiedzę, jak efektywniej 

pracować z końmi, rozkładać zadania w czasie i rozwiązywać problemy w możliwie 

najmniej stresujący dla konia sposób. 

W kursie można uczestniczyć: z koniem lub jako obserwator.  

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje filmowe, dyskusje) oraz praktyczne 

zajęcia z końmi (praca z ziemi i jazda). 

Przyjmujemy maksymalnie 6 uczestników z końmi. Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie 

indywidualnym lub w połączonych 2 parach koń - jeździec. 

Wszystkim uczestnikom na czas trwania kursu wypożyczamy sprzęt do pracy z końmi (kantary 

sznurkowe, liny, sticki). 



PROGRAM KURSU: 

Na kurs przyjmujemy konie oraz jeźdźców o różnym 
poziomie zaawansowania.  

Będziemy omawiać:  

naturalne instynkty i potrzeby koni, ich sposób myślenia, 
uczenia się, postrzegania otoczenia. Dlaczego konie 
odmawiają wykonywania pewnych zadań? Fizyczne i psychiczne problemy koni. Jak radzić 
sobie z zachowaniami agresywnymi? 

Praca z ziemi: 

Budowanie zaufania i szacunku - jak postępować, by koń był spokojny przy obsłudze, by nie 
bał się różnych przedmiotów i swojego otoczenia, by akceptował dotyk. Jak pracować, by 
koń uważał na nasze ciało i przestrzeń wokół nas. Będziemy się uczyć obserwowania i 
„czytania” konia, dostrzegania, co się z nim dzieje i co koń komunikuje nam. Będziemy 
również pracować nad tym, jak pomóc koniowi nie wpadać w panikę w nagłych, 
zaskakujących sytuacjach oraz jak go w tych trudnych sytuacjach kontrolować.  

Poruszymy najczęstsze problemy podczas obsługi z 
ziemi: wyprzedzanie człowieka podczas prowadzenia w 
ręku, kręcenie się przy czyszczeniu, siodłaniu, 
wsiadaniu, brak szacunku do przestrzeni człowieka, 
uciekanie na padoku. 

Na kursie znajdziecie również podpowiedzi, jak 
pracować z problemami często występującymi podczas 
jazdy, takimi jak: brak akceptacji wędzidła, sztywna 

szyją, wpadanie łopatką do wewnątrz, zadzieranie głowy, konie wiecznie przyspieszające i 
wiecznie do „pchania”. 

Praca nad zaufaniem i dobrą relacją z koniem to fundament do wszystkiego, co chcielibyśmy 
potem razem z koniem robić. Umiejętność spokojnej systematycznej pracy nad rozluźnieniem, 

elastycznością i symetrią ciała konia buduje solidny fundament pod przyszłą jazdę w 
zebraniu. 

 

Koszt uczestnictwa w kursie: Uczestnik z koniem - 500zł, 
Obserwator - 180zł, wynajęcie boksu na czas szkolenia 
140 zł. 

 

Szczegółowe informacje o programie i 
rezerwacje miejsca na kursie:  Monika Damec    www.zrozumieckonie.pl      
monika@zrozumieckonie.pl            tel. 601 963 146 

http://www.zrozumieckonie.pl/
mailto:monika@zrozumieckonie.pl

