Lócsontkovács tanfolyam
Id pont: 2016. december 9-11.
Helyszín: Velky Meder (Szlovákia) (Nagymegyer)
- Ön is szeretné, ha lova mindig egészséges, boldog, együttm köd , kiegyensúlyozott,
er t l 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 el adást tartó szakemberek segítségével megtanulhatja mindazokat
az egyszer fogásokat, amivel meg tudja valósítani a fenti célkit zéseket.
A tanfolyamon megtanuljuk azt, amit a gazda a fenti célok érdekében megtehet a
lovával.
PROGRAM:
2016. december 09. péntek:
13:00-15:00: Regisztrálás
16:00-18:00: Bevezet el adás: Soltész András tanfolyamvezet
18:00-19:00: Kötetlen beszélgetés
19:00:
Vacsora, bejelentés alapján
Diagnózis, terápia hozott lovakon (jelentkez k esetén), minden nap, vagy a gyakorlati
foglalkozás keretén belül.
2016. december 10. szombat:
9:00-19:00: Elméleti el adások, és gyakorlati oktatás
El adók:
9:00-12:00: Soltész András – Oszteopátia és kiropraktika (elmélet és gyakorlat)
12:00-13:30: Ebéd, bejelentés alapján
13:30-15:00: Nagy Sándor – Az er szakmentes 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
2016. december 11. vasárnap:
9:00-12:00: Soltész András – Gyakorlati oktatás
12:00-13:30: Ebéd, bejelentés alapján

Lócsontkovács tanfolyam
13:30-14:30: Nagy Sándor – Er szakmentes patkolás II. rész, gyógypatkolás
14:30-18:00: Soltész András – Elméleti és gyakorlati oktatás
18:00Tanfolyamzárás, kötetlen beszélgetés
19:00:
Vacsora igény szerint
A tanfolyam ára: 200 Euro/f
Lehet ség van a régebbi alaptanfolyamot végzetteknek ismétlésre.
Az ismétl knek a tanfolyam ára:
péntek
15 Euro
szombat
30 Euro
vasárnap
30 Euro
Néz i napijegy ára: 15 Euro
A tanfolyamon résztvev k számára saját ló ingyenes kezelése (max. 8 lovat tudunk
fogadni). A lovak boxos ellátása 20 Euro/nap/ló (el zetes foglalás szükséges).
Étkezés és szállás: Teljes ellátással péntek, szombat, vasárnap (2 éjszaka) 80 Euro
Az ár a következ ket tartalmazza:
- szállás reggelivel 30 Euro/éjszaka
- vacsora: svédasztal formában – leves, 2 féle f étel, 2 féle köret (választék), saláta 6,50
Euro/f
- ebéd: leves, 2 féle f étel (választék) 3,50 Euro/f
Jelentkezni lehet:
Soltész András
+36 20 435 7208
e-mail: andras.soltesz10@gmail.com
ifj. Plauter Péter
+421 917 232 545
e-mail: info@plauterkuria.sk
Étkezés, és szállás megrendelése:
Hozott lovak elhelyezése:
ifj. Plauter Péter
+421 917 232 545
e-mail: info@plauterkuria.sk
A jelentkezés elfogadása 50 Euro el leg befizetése után történik.

