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Obóz jeździecki JNBT L1-L3 
 

    Termin:          5 – 12 sierpnia 2023   (sobota- sobota) 

    Lokalizacja:  Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej "U Szeryfa" - Dwernik 40, 38-713   

                            Lutowiska / Dwernik, tel. 604 172 238  lub  668 355 949 

Obóz trwa od soboty 05.08 (rozpoczęcie obiadem o godz. 13 do soboty 12.08 (zakończenie śniadaniem). Uczestnicy 

przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku (do dyspozycji 20 koni). Zajęcia odbywają się od 

soboty godz. 15 do piątku. Wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi na 

ujeżdżalni, roundpenie oraz w terenie. Ośrodek położony jest na granicy wsi Dwernik, malowniczo położonej wsi 

w dolinie Sanu nad pięknym strumieniem, pomiędzy połoninami Wetlińską i Caryńską, a pasmem Otrytu w samym 

sercu Bieszczadów. Posiada do dyspozycji 20 koni, noclegi w pokojach oraz niezależnych domkach z sypialniami, 

sale wykładową, roundpen kryty, ujezdżalnie, ogrodzone biegalnie. 
 

Program obozu  L1-L3 w tym roku poświęcony jest uczeniu konia ewolucji w oparciu o relacje zbudowane 

przez jeźdźca i obejmuje poszerzone wykłady i filmy oraz praktykę z ziemi i przede wszystkim z siodła z 

zakresu programu JNBT L1 Zaufanie, L2 Szacunek i L3 Przywództwo. Prowadzi w treningu na kantarze do 

lekkości na wędzidle i finalnie do swobody prowadzenia konia w dowolnych chodach i warunkach. Obejmuje 

zagadnienia z zakresu rozszerzonej anatomii, biomechaniki ruchu, psychologii koni, behawioryzmu, 

bezpieczeństwa, budowania zaufania i przywództwa oraz przejęcia całkowitej kontroli nad koniem w oparciu 

o zaufanie i szacunek w zachowaniach stadnych, nauki czytania koni, systemu komunikacji za pomocą języka 

Equus, operowania energią, odczulania i uczulania na lekkość pomocy konia,  skupieniu i kontroli wzrokiem, 

treningu konia na wolności w roundpenie. 

Trening w siodle obejmuje ćwiczenia dosiadu i balansu, pracy z użyciem 2 wodzy na kantarku, trening 

miękkich przejść we wszystkich chodach (w górę i w dół), cofanie, podstawienie i rozbudowa zadu i jego 

wykorzystanie w treningu w terenie w tym jazdy terenowej z elementami krosu,  pokonywania przeszkód w 

terenie.  Oprócz nauki i wypadów w góry znajdziecie jak zawsze w JNBT sporo zabawy i humoru . 

Zakres pracy w siodle dopasowany jest do indywidualnych umiejętności każdego z uczestników oraz stopnia 

wytrenowania konia i zajęcia odbywać będą się w grupach dopasowanych do każdego uczestnika.  

Wykłady i zajęcia uzupełniające to balans i dosiad, ustawienia poziome, dobór wędzidła do poziomu 

wyszkolenia konia, budowanie lekkości pomocy oraz rajd, zabawa freestyle i jak zwykle imprezy ogniskowe.  
 

Koszt uczestnictwa: 3.100 zł    (studenci JNBT  2.900 ) 

Koszt dodatkowy – wynajem konia z ośrodka 400 zł lub za wynajem boksu dla koni przyjezdnych 300 zł   
 

O przyjęciu decyduje kolejność wpłat na konto: Obozy JNBT, nr 16 1140 2004 0000 3102 7617 5807,  

tytułem:    obóz U Szeryfa 1 + imię i nazwisko uczestnika/ów.  
 

Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane pobyt w 2/3 osobowych pokojach lub domkach, 

wyżywienie 3x dziennie, opiekę trenera i teamu JNBT, wykłady, treningi z ziemi i siodła 4 godziny dziennie - 

roundpen, maneż, jazdy terenowe i krosowe, przygotowanie treningu ujeżdżeniowego i terenowego oraz konsultacje. 

Noclegi w domu  gospodarza i pensjonacie  pokoje 2- i 3-osobowe oraz w domkach: Alaska 4-osobowych /2 

sypialnie/, Arizona 6-osobowych /3 sypialnie/ i Nebraska 6-osobowych /3 sypialnie/. Kontakt w sprawie rezerwacji 

pokoi (po zgłoszeniu i potwierdzeniu udziału w JNBT)  - tel. 604 172 238 / 668 355 949.. 

Uczestnicy powinni posiadać własne ubezpieczenie NNW. 

Osoby z końmi muszą posiadać naturalny kantar, linę i bacik, które można też będzie pożyczyć lub nabyć w trakcie 

obozu, a także ogłowie z wędzidłem.  

 Galerie zdjęć z obozów znajdziecie na naszym facebooku:  

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3892423864103138&type=3  
 

 Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 91 lub kursy@jnbt.pl 
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