
Equestrian English 

 

Klub Sportowy Faruk serdecznie zaprasza na szkolenie 

licencyjne pod nazwą Equestrian English.  

Zajęcia mają pozwolić na podnoszenie poziomu wyszkolenia 

językowego jeźdźców, ale przede wszystkim doskonalić 

szkoleniowców z Małopolski. Szkolenie skierowane jest do 

zawodników, którzy chcą lepiej opanować branżowe 

słownictwo w języku angielskim, a szkoleniowcom pomóc 

efektywniej nauczać w języku obcym. 

 

 

 

Organizator Klub Sportowy Faruk – Niegardów 

Osoba prowadząca – Zbigniew Kaczorowski  (Trener I klasy) 

Termin – 27-28 kwietnia 2019 (sobota i  niedziela) godz. 12. 30 – 19.00 oraz 10.00 do 16.30 

Koszt ponoszony przez uczestników: 100 zł  za dwa dni (dla uczestników z klubów 

zrzeszonych w MZJ) Pozostałe środki dofinansowane w ramach wsparcia przez Małopolski 

Związek Jeździecki. Pozostałe osoby 200 zł za dwa dni. 

 

Możliwość uczestnictwa wraz z koniem w treningach: 

Koszt wynajmu boksu (przyjazd z własnym koniem) – 50 zł / dzień 

Koszt udostępnienia konia – 80 zł / dzień. 

(ilość miejsc ograniczona) 

 

HARMONOGRAM: 

Zajęcia teoretyczne – wykład z zakresu słownictwa jeździeckiego w języku angielskim oraz metodyki 

prowadzenia szkolenia jeździeckiego 

Zajęcia praktyczne – prowadzenie zajęć w języku angielskim, praktyczne zastosowanie poznanego 

słownictwa oraz dobór form treningu do zaawansowania jeźdźców. 

 

SOBOTA 

12.30 Przywitanie uczestników,  

 

12.45 Wykład z zakresu słownictwa i zwrotów branżowych – Jak planować trening 

jeździecki?  Jak wydać polecenie w czasie treningu? Jak właściwie zareagować na słowa 

trenera?  

 

14.00 przerwa kawowa 

 



14.15 zajęcia multimedialne – wykorzystanie materiałów otrzymanych podczas wykładu. 

Praca na materiale filmowym, planszach multimedialnych, slajdach. 

 

15.00 przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie – zamówienie w lokalnej restauracji, ok. 

700 m od obiektu) 

 

16.00  zajęcia praktyczne na ujeżdżalni 

 

16.45 zajęcia praktyczne na ujeżdżalni 

 

17.30 zajęcia praktyczne na ujeżdżalni 

 

18.15 – 19.00 omówienie zajęć praktycznych, podsumowanie I dnia kursu. 

 

 

NIEDZIELA 

10.15 Powtórzenie materiału z dnia I,  

 

10.45 Wykład z zakresu słownictwa i zwrotów branżowych – część II. 

zajęcia multimedialne – wykorzystanie materiałów otrzymanych podczas wykładu. Praca na 

materiale filmowym, planszach multimedialnych, slajdach 

 

12.00 przerwa kawowa 

 

12.30  zajęcia praktyczne na ujeżdżalni 

 

13.15 zajęcia praktycznych na ujeżdżalni. 

 

14.00 zajęcia praktyczne na ujeżdżalni 

 

15.00 – 16.00 podsumowanie kursu, poczęstunek 

 

16.00 rozdanie certyfikatów, zamknięcie szkolenia. 

 

 

Możliwość uczestnictwa do 20 osób. 

Organizator zapewnia kawę, herbatę i drobny poczęstunek. 

Zgłoszenia mailowe: marta.polaczek.bigaj@interia.pl  

Kontakt telefoniczny do organizatora: 501 -665-520 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dojazd: Miejscowość Niegardów. Najdogodniejszy dojazd przez Kocmyrzów. Lokalizacja w sąsiedztwie 

charakterystycznego wiatraka prądotwórczego. Dojazd od strony drogi Kocmyrzów – Niegardów lub 

od stacji benzynowej przy drodze Słomniki – Proszowice. 
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