Honza Blaha - po raz pierwszy szkoli w Polsce:
„Line Free Collection“!
Fantastyczne przeżycie z koniem, nie tylko na krótko, ale na całe życie!
Praca z koniem bez ogłowia, bez lin, halterków czy cordeo!
W dniach: 17.08.2019 – 18.08.2019 - przyjeżdża do nas, słynny, czeski trener

Honza Blaha
po raz pierwszy w Polsce organizujemy szkolenie z Honzą!
„Stajnia Pod Jemiołą”, ul. Krakowska 118B, 34-730 Mszana Dolna, Małopolska
www.stajnia-pod-jemiola.pl
facebook: Stajnia Pod Jemiołą
praca i szkolenie koni z ziemi lub z siodła,
dla początkujących i zaawansowanych
Jak pracować z koniem bez żadnych środków przymusu, na wolności, Liberty
i jednocześnie zachować jego zebranie, lekkość, wyprostowanie i równowagę

To jest cel, wyzwanie i zabawa!
Szkolenie z Honzą przeznaczone jest dla każdego, kto szuka "drogi do wolności".
Dla kogoś, kto naprawdę chce zmierzyć się z samym sobą, pragnie pokonać własne słabości i
frustracje, aby na koniec:
odnaleźć harmonię z koniem, jak z najlepszym partnerem w tańcu...Line Free Collection.
Honza Blaha’s Homepage: www.linefreecollection.cz
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=K5ZmDkhqhW8
https://www.youtube.com/watch?v=oHQczRbBHxI

Cel… :

Kiedy: 17.08.2019 do 18.08.2019, zajęcia od: 09.00 do ok.17.00
Gdzie: „Stajnia Pod Jemiołą”, ul. Krakowska 118B, 34-730 Mszana Dolna, Małopolska
Zgłoszenia: Magdalena Podolska-Meier, m.podolska@podolska.pl, Tel. 602 233 364

...I droga do niego...

Język
Honza prowadzi kurs w zrozumiałym języku angielskim.
Wystarczy wiedza podstawowa. Gdyby zaszła taka potrzeba, tłumacz jest pod ręką. Honza będzie używał mikrofonu.

Wyposażenie
Należy przywieźć ze sobą siodło.
Do pracy z ziemi będzie potrzebny halterek, lina oraz stick.
Można to będzie także kupić w trakcie trwania kursu, na miejscu.

Słuchacze
Także są mile widziani.
Koszt kursu 2 dni: PLN 500.— za osobę, bez wyżywienia i zakwaterowania. Płatrność przy zgłoszeniu.

Uczestnicy z końmi
Mamy miejsca na maksymalnie 12 koni.
Koszt kursu 2 dni: PLN 1.400,- / osobę z koniem, bez wyżywienia i zakwaterowania. Płatność przy zgłoszeniu.
Ilość miejsc ograniczona Wiek: minimum 16 lat.
Na szkolenie nie przyjmujemy ogierów

Miejsca dla koni
Wynajem boksów: PLN 50.— / konia/dobę - w cenie: siano i sprzątanie boksów
Owies lub inny rodzaj paszy należy przywieźć ze sobą. Można przyjechać z koniem dzień wcześniej.

Ogólne
Prosimy nie przywozić zwierząt domowych. Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego ośrodka.
Wyżywienie: we własnym zakresie. Jest możliwość skorzystania z cateringu na miejscu.
Szczegóły na ulotce informacyjnej.
Zakwaterowanie: należy zorganizować we własnym zakresie. Szczegóły na ulotce informacyjnej.

