
PROPOZYCJE SZKOLENIA 

Z GERDEM HEUSCHMANNEM

Gerd Heuschmann: uznany w świecie lekarz weterynarii, zawodowy jeździec i trener,

propagator  idei  jeździectwa  klasycznego  zgodnego  z  biomechaniką,  fizjologią  i  psychologią

konia. Autor książek: "Gdyby konie mogły krzyczeć", "W poszukiwaniu równowagi", "Nos do

przodu",  "Anatomia  i  biomechanika  ustawienia  i  zgięcia".

Gerd prowadzi warsztaty jeździeckie i wykłady na całym świecie oraz tworzy jeździecką

bazę  treningową  w  Europie.  Dzięki  doskonałej  znajomości  biomechaniki  konia  oraz  zasad

klasycznego treningu, pomaga w rozwiązywaniu takich problemów jak: brak podstawienia zadu,

słaba jakość chodów, zaburzenia rytmu w tym tzw. "kulawizna od ręki", zła technika skoku,

kłopoty z kontaktem, dysproporcje w jeździe na lewo i na prawo, zaburzenia behawioralne typu:

ponoszenie,  ospałość,  uciekanie  przed  lub  po  skoku,  nadpobudliwość  itp.

Szkolenia  Gerda  pokazują  jak  prawidłowo  poprowadzić  trening  konia  sportowego  i

rekreacyjnego w oparciu o rytm i  rozluźnienie.  Zajęcia  prowadzone są w sposób przystępny

zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.

Organizator: Fizjoterapia i Trening Koni Monika Tołkacz-Paszkiewicz

Miejsce szkolenia: KJ Facimiech; Facimiech 1, 32-051 Facimiech

Tłumacz: Katarzyna Kulikowska

Informacje:

Monika Tołkacz-Paszkiewicz tel. 601 744 718

Katarzyna Bach-Żelewska- zgłoszenia, płatności, dokumenty

tel. 609 100 805, e-mail derwiszk@onet.pl

Marika Kwaśniewska tel. 797 720 707 - informacje ogólne

Plan szkolenia: (ORIENTACYJNY)

Sobota 14.11.2020:

8.00-9.00 rejestracja uczestników

9.00-9.30 wprowadzenie teoretyczne

09.30-13.30 treningi

13.30-14.45 przerwa obiadowa

14.45-18.45 treningi

W trakcie treningów przerwy kawowe



Niedziela 15.11.2020:

09.00-13.00 treningi

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-17.45 treningi

Płatności:

Słuchacz:

cena za 2 dni szkoleniowe: 350zł

cena za 1 dzień szkoleniowy: 200zł

Jeździec:

Cena dla jeźdźca z koniem za 2 dni: 1650 zł (uczestnictwo, boks pt-nd, osoba towarzysząca).

Prosimy zgłaszać się z końmi przez formularz zgłoszeniowy który znajduje się pod tym 

linkiem: https://forms.gle/JmAHy2orXMnQX1Jr6

Zgłoszenia jeźdźców przyjmujemy do 20 października. Lista wybranych uczestników z 

koniem zostanie podana najpóźniej do 25 października.

Płatność od jeźdźców przyjmujemy do 2 listopada, po oficjalnym ogłoszeniu listy uczestników. 

W przypadku niemożności przyjazdu na szkolenie po wcześniejszym potwierdzeniu 

uczestnictwa, płatność podlega zwrotowi jeżeli to miejsce uzupełni inny uczestnik. W sprawie 

noclegu dla jeźdźców prosimy o bezpośredni kontakt z Moniką Tołkacz-Paszkiewicz.

Nr konta (dla słuchaczy i jeźdźców):

50102055581111131173400081 Inteligo

Monika Tołkacz-Paszkiewicz, Leśnictwo 29b, 62-561 Ślesin

W tytule wpłaty proszę wpisać : przedpłata Kraków, imię i nazwisko, dzień "sob" lub "niedz" 

przy jednodniowym uczestnictwie.

Płatności przelewem przyjmujemy do 12 listopada 2020. Można płacić też gotówką na miejscu.

Płatność jest potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu i jednocześnie rezerwacją miejsca, 

można uczestniczyć w jednym dniu szkoleniowym. Jeżeli słuchacz z przyczyn losowych nie 

może przyjechać na szkolenie, to zwracamy płatności dokonane do 9 listopada 2020.

Rachunki za szkolenie będą wysłane drogą mailową.

Dane do faktur przyjmowane będą na formularzu pod 

linkiem: https://forms.gle/LB2nefWLbzC3dCNn9

Noclegi i wyżywienie:

Na miejscu są automaty z napojami i przekąskami. W planie jest też bufet z ciepłymi posiłkami.

Bazę noclegowa na miejscu szkolenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną:
- należy się liczyć z odwołaniem szkolenia (wpłacone pieniądze zostaną zwrócone)

https://forms.gle/LB2nefWLbzC3dCNn9
https://forms.gle/JmAHy2orXMnQX1Jr6


- możliwe, że będziemy musieli wprowadzić limit miejsc dla słuchaczy (będzie decydować 
kolejność wpłat)
- mogą obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa: maseczki, dystans, itp.


