tel. +48 606 914 528

http://vital-horse.pl

AKADEMIA ZDROWEGO KONIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,
hodowców, właścicieli oraz miłośników koni.
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób, które w świadomy
sposób zajmują się końmi.
Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 na terenie
Ośrodka Jeździeckiego „Arkadia” w Wielkiej Lipie k./Obornik Śląskich.
Tematyka szkolenia:
1. Diagnozowanie chorób u koni.
2. Jak prawidłowo rozpoznać kulawiznę u koni?
3. Zastosowanie terapii komórkowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych u
koni.
4. Trzeszczki - co to takiego, gdzie się znajdują?
5. Żywienie koni w okresie leczenia i rekonwalescencji - dietetyka kliniczna.
6. Właściwa ocena konia podczas badania „kupno-sprzedaż”.
7. Pierwsza pomoc dla konia do momentu przyjazdu lekarza weterynarii.

Prowadzący szkolenie:
1. lek. med. wet. Paweł Golonka http://www.szpitalkoni.eu/
wieloletni lekarz koni Kadry Narodowej WKKW, współpracował z klinikami w
Niemczech, Rosji, Sycylii i w Arabii Saudyjskiej, właściciel kliniki weterynaryjnej dla
koni w Gliwicach i Gęsicach k. Wrocławia.
2. dr hab. Krzysztof Marycz http://hippovet.pl/
wieloletni członek/partner Kentucky Equine Research (USA), Visiting Professor
St.Hippolyt Germany, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
współpracujący z Kentucky Equine Research (USA) nad rozwojem i produkcją
najwyższej jakości mieszanek paszowych dla koni sportowych.

tel. +48 606 914 528

Kierownik szkolenia:

http://vital-horse.pl

Piotr Krysmann 606-914-528;
e-mail: info@vital-horse.pl; www.vital-horse.pl

Wyżywienie : Uczestnicy szkolenia mają zapewniony obiad oraz przerwy kawowe.
Noclegi:

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na miejscu w Villi Barbara.
Tel. 504 595 549

www.arkadia.turystyka.pl

Zgłoszenia i zapisy:
Żeby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać swoje zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej
na adres info@vital-horse.pl do dnia 20 kwietnia 2016 roku. Każdy kto wyśle zgłoszenie
otrzyma wiadomość zwrotną z numerem konta, na które trzeba dokonać wpłaty za szkolenie.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty. Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena za szkolenie 195 zł, obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
poczęstunek, próbki pasz i certyfikat uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

