Soft and Feel - uzyskaj łatwego i
płynnego w prowadzeniu konia.Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/24/22655/520600

Cena netto

2 500,00 zł

Cena brutto

3 075,00 zł

Cena netto za godzinę

156,25 zł

Cena brutto za
godzinę

192,19

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-25

Termin zakończenia
usługi

2020-05-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-20

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.

Osoba do kontaktu

Pracownik
Wartoszkolić

E-mail

bur@wartoszkolic.pl

Telefon

883773963

Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia dowie się jak pracować nad poszczególnymi partiami konia W
obszarze umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się przygotowywać konia lekkiego, chętnego do
pracy, łatwego w prowadzeniu i płynnie odpowiadającego na sugestie. W obszarze kompetencji
uczestnik szkolenia wzmocni więź z koniem, będzie rozwijał prawidłowe relacje pomiędzy
zwierzęciem a człowiekiem.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest
zebranie grupy min. 4 osobowej
To weekendowe szkolenie poświęcone pracy w siodle. Podczas dwóch dni będziemy pracować nad
komunikacją pomiędzy jeźdźcem a koniem, a także reakcją na pomoce jeździeckie.
Marzeniem każdego jeźdźca jest uzyskanie konia lekkiego i chętnego do pracy, łatwego w prowadzeniu
i płynnie odpowiadającego na jego sugestie. Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom
przygotowaliśmy więc zestaw ćwiczeń, dzięki którym marzenie może stać się faktem.
Zaprezentujemy państwu jak pracować nad poszczególnymi partiami konia, aby w efekcie
końcowym wszystkie partie konia pracowały w harmonii.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dzięki szkoleniu:
-nauczysz się przygotowywać konia lekkiego, chętnego do pracy, łatwego w prowadzeniu i płynnie

odpowiadającego na sugestie.
-podniesiesz jakość świadczonych usług,
-nabędziesz umiejętność komunikacji pomiędzy człowiekiem a koniem,
-Twój koń będzie uważny, zaangażowany w powierzone mu zadania i przede wszystkim bezpieczny dla
innych i chętny do pracy.

Grupa docelowa
Osoby pracujące z końmi.

Informacje dodatkowe

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest
zebranie grupy min. 4 osobowej
Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jakub Ciemnoczołowski

Obszar specjalizacji

Praca z końmi, ujeżdżanie, lonżowanie, behawior.

Doświadczenie zawodowe

Właściciel stajni funkcjonującej pod nazwą Stajnia
Pancho. Na co dzień zajmuje się zajeżdżaniem i
treningiem młodych koni oraz szkoleniem
jeźdźców.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Zawodowo i aktywnie pracujący jako instruktor od
2000 r., trener koni młodych, trener koni z
problemami behawioralnymi, kaskader konny do
2016r., wykładowca na Uniwersytecie Pro Hipico
Bono, mistrz Polski w jeździe bez ogłowia z 2015
roku, pomysłodawca i twórca programu
HorseKiDo – od sprawnego jeźdźca do
sprawnego jeździectwa, prowadzący kursy,
szkolenia i obozy jeździeckie na terenie całego
kraju, rocznie pracujący z około setką koni.

Wykształcenie

Instruktor wykładowca turystyki jeździeckiej
PTTK, Ukończony kurs pedagogiczny.

Lokalizacja usługi
Adres:
27-400 Ostrowiec
świętokrzyskie

Warunki logistyczne:
Świętokrzyski,

woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie może zostać zrealizowane w
dowolnej lokalizacji w
całej Polsce.
Skontaktuj się z nami, aby ustalić miejsce
szkolenia.

