LÓCSONTKOVÁCSOLÁS
alaptanfolyam
RÉSZLETES PROGRAM
Időpont: 2013. október 18-19-20.
Helyszín: COSMOS Természetgyógyász Oktató Központ Piliscsaba
Budapesttől kb. 20 percre, a 10-es úton (a térképet és a részletes útvonalleírást lásd lent)
-

Ön is szeretné, ha lova mindig egészséges, boldog, együttműködő, kiegyensúlyozott,
erőtől duzzadó lenne?
Szeretné, ha ló és lovas között tökéletes lenne a kölcsönös bizalom?
Lényeges Önnek, hogy lovával lelki kapcsolatba kerüljön?
Szeretné megtanulni, hogyan hozza lovát olyan egészségi, mentális és fizikai
állapotba, hogy élmény legyen minden együtt töltött perc?

A tanfolyamunkon előadást tartó szakemberek segítségével megtanulhatja mindazokat az
egyszerű fogásokat, amivel meg tudja valósítani a fenti célkitűzéseket.
A tanfolyamon megtanuljuk azt, amit a gazda a fenti célok érdekében megtehet a lovával.
Program:
2013. október 18. péntek:
13:00-15:00: Regisztrálás
16:00-19:00: Bevezető előadás: Soltész András tanfolyamvezető
19:00-20:00: Fekete Zsolt – Prevenció a lovaknál
20:00: Vacsora, bejelentés alapján
Diagnózis, terápia hozott lovakon (jelentkezők esetén), minden nap, vagy a gyakorlati
foglalkozás keretén belül.
2013. október 19. szombat:
9:00-20:00: Elméleti előadások, és gyakorlati oktatás
Előadók:
9:00-12:00: Soltész András – Oszteopátia és kiropraktika
12:00-13:30: Ebéd, bejelentés alapján
13:30-15:00: Nagy Sándor – Az erőszakmentes patkolás
15:00-18:00: Soltész András – Gyakorlati oktatás
18:00-19:00: Borkovszky Zsuzsanna - Lókineziológia
19:00-20:00: Kötetlen beszélgetés a napi programokról
20:00: Vacsora, bejelentés alapján
2013. október 20. vasárnap:
9:00-12:00: Soltész András – Gyakorlati oktatás
12:00-13:30: Ebéd, bejelentés alapján
13:30-14:30: Borkovszky Zsuzsanna – Lókineziológia
14:30-18:00: Soltész András – Gyakorlati oktatás
Nagy Sándor – Erőszakmentes patkolás
18:00Tanfolyamzárás, kötetlen beszélgetés
19:00:
Vacsora igény szerint

A tanfolyam ára:

55.000 Ft + ÁFA/fő
(az ár tartalmazza a Lócsontkovácsolás című könyvet, valamint a
hozott lovak gyógykezelését)

Lehetőség van a régebbi alaptanfolyamot végzetteknek ismétlésre.
Az ismétlőknek a tanfolyam ára: 25 000 Ft + ÁFA/fő
Szállás és étkezés: megrendelése a jelentkezéskor ( COSMOS T.O.K. panzió áraival)
Szállás: 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
3 800 Ft + ÁFA/nap
Étkezés: svédasztalos reggeli, 3 fogásos ebéd, 2 fogásos vacsora
3 800 Ft + ÁFA/nap
(vegetáriánus étkezésre is van lehetőség)
Lovaknak vendégbox: alom és széna biztosítással
3 000 Ft/nap/boksz
Esténként: tábortűz, szalonna sütés, grillezés, szauna, medencehasználat
Jelentkezni lehet:
-

Soltész András: telefon: +36 20 435 7208
e-mail: andras.soltesz10@gmail.com

-

COSMOS Természetgyógyászati Oktatási Központ
Schneider Gábor: telefon: +36 30 651 1960
e-mail: info@bioenergetic.hu

A jelentkezés elfogadása 15 000 Ft előleg befizetése után történik.

A COSMOS T.O.K megközelítése
A 10-es úton Budapest felől érkezve forduljon be Piliscsaba belterületén, az egyetem után
jobbra, a Tábor köznél (tábla jelzi a terelőutat, bal kézre benzinkút). A Kenderesi úton tovább
haladva, egy kis körforgalomhoz ér, innen balra kihajtva menjen tovább a Szent László király
úton – a vasúti átjárón át – egészen a József Attila utcáig. Itt forduljon jobbra és hajtson
tovább egészen a székelykapuig.
A székelykapu előtt forduljon balra, ez már a Szent István király útja.
Ezen haladjon hosszan, majd a 145. számot elhagyva forduljon jobbra a Gárdonyi Géza utcán.
Bal kézre az első elektromos vaskapun hajtson be a Cosmos parkolójába.
A Cosmos Központ hivatalos címe: Piliscsaba, Szent István király útja 147.
Bejárat: Piliscsaba, Gárdonyi Géza utca 6.

