
LEE HOLLEN OFERTA KURSU:

Masaż i stretching konia
poziom I, II, III

opis kursu:
Kurs przybliża anatomię konia w bardzo zrozumiały i praktyczny sposób. 
Uczy obserwowania i diagnozowania problemów aparatu ruchu oraz alternatywnych 
metod ich leczenia- masaż, stretching, akupresura.
Każdy poziom kursu kończy się egzaminem praktycznym i rozdaniem dyplomów.

Program kursu:
-zajęcia teoretyczne z anatomii konia (uczestnicy otrzymują odpowiednie materiały 
dydaktyczne)
-zajęcia praktyczne- masaż, stretching, akupresura
-diagnostyka i planowanie leczenia

Poziom I (2 dni)
-kiedy i dlaczego wykonuje się masaż?
-różne techniki masażu (teoria i praktyka)
-nazwy podstawowych mięśni i ich funkcje
-działanie przywodzicieli i odwodzicieli
-jak wykonywać ćwiczenia rozciągające- stretching? (teoria i praktyka)

Poziom II (2 dni)
-powtórzenie wiedzy z poziomu I
-poszerzenie wiedzy na temat technik masażu oraz stretchingu (dużo praktyki!)
-rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych mięśni na koniu
-rozpoznawanie problemów u koni na podstawie obserwacji i dotyku

Poziom III (2 dni)
-powtórzenie wiedzy z poziomu I i II
-poszerzenie wiedzy na temat przywodzicieli i odwodzicieli
-działanie mięśni antagonistycznych
-wprowadzenie do alternatywnych sposobów diagnozowania i leczenia koni (irydologia, 
akupunktura, teoria 5 elementów...)
-diagnozowanie koni na podstawie opisu dolegliwości
-opracowywanie planu leczenia/treningu do zdiagnozowanych problemów

Uwaga! 
-W kursie na poziomie II mogą uczestniczyć osoby zaraz po ukończeniu poziomu I. 
-Na kurs na poziomie III mogą zapisać się jedynie osoby, które ukończyły poziom I i II oraz 
posiadają około pół roku doświadczenia praktycznego.
-Kurs prowadzony jest w języku angielskim i tłumaczony na język polski.



wymagania:
-minimum 3 uczestników na każdym poziomie
-udostępnienie koni do masowania (jeden koń na uczestnika)
-zapewnienie pomieszczenia do wykładów w części teoretycznej 
-mile widziana możliwość zaparzenia kawy/ herbaty
(ewentualna organizacja wyżywienia wg potrzeb uczestników)
-wpłata zaliczki (200zł od uczestnika) do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu

koszt:
700zł za uczestnika, za każdy poziom

kontakt:
Lee Hollen Stajnia Rehabilitacyjna
leehollen.stajnia@gmail.com

tel. 537 041 069 Lee (po angielsku)
tel. 723 699 868 Matylda (po polsku)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.matyldawoz.wix.com/leehollen
oraz na facebooku.


