
 

Już wkrótce II edycja warsztatów   ” DWA SPOJRZENIA- JEDEN CEL” 

Zapraszamy wszystkich miłośników klasycznego ujeżdżenia, oraz „Tańca z koniem” na klinikę 

która odbędzie się w dniach 28 – 29 września w SKJ Golden Dream pod Łodzią i Hotelu Kasor! 

 Tajniki tych  zagadnień odkryją przed nami: specjalistka od programów dowolnych, sędzia 

olimpijska 5* Katrina Wuest , w akompaniamencie wybitnego trenera Jana Bemelmansa!  

RAMOWY PLAN SZKOLENIA: 

Dzień pierwszy : FIREWALL and HAVEN’S DOOR , poświęcony będzie programom klasycznym.  

Dowiemy się: 

- jak wyszkolić konia i jeźdźca, oraz jak zaprezentować dany element , aby dać sędziom szansę 

na postawienia wysokich not!, 

- jak w prosty sposób unikać błędów, a tym samym utraty punktów, 

- jak oceniać i trenować konie z dużą ekspresją i potencjałem, 

 

Katrina Wuest przedstawi  teoretyczny opis ruchów (elementów ujeżdżenia), od najniższego 

poziomu, do programu GP. Szczególna uwaga zostanie  poświęcona programom dla najmłodszych 

kategorii wiekowych ( Juniorom na Kucach oraz kategorii Dzieci), w których planowane są zmiany w 

sposobie oceniania. Jan Bemelmans odniesie się do zaprezentowanej  teorii podczas zajęć 

praktycznych, z udziałem par młodzieżowej kadry Polski, oraz zaawansowanych par seniorskich.  

Dzień drugi:  ZATAŃCZ  Z KATRINĄ, czyli wszystko o programach dowolnych! 

Dowiemy się: 

- jak dobrać muzykę do typu konia/ pary, 

-kiedy zagrać głośno i mocno, a kiedy spokojnie, 

-w jaki sposób ukryć słabe punkty, a jak z umiarem uwypuklić mocne strony, podkreślając je 

dźwiękiem, 

-jak skonstruować ciekawy program 

Będzie dużo przykładów, zarówno w teorii i w praktyce, ale również wyłącznie na nasze warsztaty , 

zostanie  ułożony  program  dowolny do muzyki przez Mistrzynię – Katrinę! Jan Bemelmans podzieli 

się z nami swoimi doświadczeniami w przygotowywaniu zawodników do startów w programach 

dowolnych. 

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich miłośników ujeżdżenia. 

Zapraszamy zawodników, trenerów (kurs do licencji), sędziów (kurs licencyjny) , rodziców, jak 

również hodowców i właścicieli koni ujeżdżeniowych. 

 Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/393230324605208/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/393230324605208/


 

Koszty uczestnictwa jako słuchacz (z przerwą kawową, bez wyżywienia i noclegu) 

do 31 lipca koszt - 480 zł za 2 dni szkolenia (115 euro) 

po 31 lipca koszt - 550 zł za 2 dni szkolenia (130 euro) 

Zgłoszenie po terminie w przypadku wolnych miejsc 650 zł 

Koszt za 1 dzień 350 zł 

W tym roku istnieje możliwość udziału jako jeździec demo w promocyjnej cenie 100 euro za 

2 dni (z kosztem boksu, bez kosztów udziału w części teoretycznej) – zgłoszenia na 

jszulc@poczta.onet.eu 

tłumaczenie symultaniczne ze słuchawkami, dodatkowy koszt 120 zł za 2 dni od osoby 

Zgłoszenia od 9 lipca do 8 września (lub wyczerpania miejsc) 

Dane do przelewu 

"Golden Dream" Sportowy Klub Jeździecki 

A.J. Szulc s.j 

ul. Rębieńska 90, 94-244 Łódź 

nr konta 54 1020 3352 0000 1702 0104 5400 

Panel zgłoszeniowy: https://forms.gle/firX5DMW9v3YmGMj8 

 

 

   


