Po raz pierwszy na sopockim Hipodromie będziemy mieli zaszczyt gościć światowej klasy
trenera Juana Jose Verdugo z Królewskiej Wyższej Szkoły Jazdy „Fundacion Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre“ w Jerez de la Frontera.
Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016
Juan zajmuje się w Real Escuela szkoleniem ujeżdżeniowym koni Grand Prix jak również stylami
jazdy tradycyjnymi dla Hiszpanii. Oprócz klasycznego ujeżdżenia spotyka się styl służący niegdyś do
pracy z bydłem zwany „doma vaquera“ i "la garrocha", do złudzenia przypominający western i od
którego tak naprawd dzisiejszy western powstał ( hiszpańska wersja z typowym strojem i ubraniem),
a także Alta Escuela zawierająca elementy Wyższej Szkoły Jazdy, oraz figury podnoszone takie jak
lewada i posada, czy figury lotne takie jak balotada i kabriola.
Juan jako profesor Królewskiej Szkoły przygotowuje konie i jeźdźców do zawodów i spektakli. Jako
przedstawiciel Real Escuela - pioniera Hiszpańskiej Szkoły Jazdy na całym świecie określa
standardy i wzorce tych styli.
Szkolenie odbędzie się w Hali Pomarańczowej Hipodromu Sopot
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Rezerwacje i zapisy: ajarzycka@sopot.pl, tel. 516 132 072
Informacje o merytorycznym aspekcie szkolenia oraz szkoleniowcu: - Blanka Satora 660 38 77 84
Po potwierdzeniu rezerwacji, wpłata na konto
73 1440 1101 0000 0000 1146 9353
Cennik:
koszt udziału w szkoleniu z koniem 1600 zł (cena zawiera boks)
koszt udziału w szkoleniu jako słuchacz 70 zł (40 zł jeden dzień)

Koszty akomodacyjne:
Nocleg 90 zł osoba/doba – pokoje tylko 2, 3, 4 osobowe
wyżywienie w pakiecie (śniadanie, obiad, kolacja) 60 zł
(śniadanie 17 zł, obiad 25 zł, kolacja 22 zł)
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się
minimalnej liczby uczestników wymaganej dla zorganizowania Kliniki, a w każdym czasie z powodu
działania siły wyższej, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
Kliniki. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez
Organizatora jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla Szkolenia wynosi 8 osób z
końmi.

