
 

organizuje dwudniowe warsztaty 

Masaż i Zastosowanie Termowizji u Koni

w dniach 

 

Warsztaty są skierowane do wszystkich , miłośnik

użytkowników koni, którzy pragną poznać i nauczyć się manualnej opieki nad 

koniem 

Warsztaty pozwalają na rozpoczęcie nauki masażu i dają podstawy do dalszego 

pogłębiania wiedzy na ten temat.

 

Wykładowcy: 

Mgr Inż. Maria Soroko 

certyfikowana masażystka 

Program Szklenia: 

I dzień warsztatów 20 listopad.

Rozpoczęcie i powitanie godzina 9.00

1. Podstawy anatomii 

2. Podstawy anatomii 

 

Przerwa na kawę 11.15

 

3. Podstawy i założenia  masażu sportowego

4.  Funkcje masażu sportowego 

5. Chwyty stosowane w masażach 

 

Przerwa na poczęstunek 13.00 

 

6. Zajęcia praktyczne  

Lokalizacja struktur kostnych i mięśni na koniu

       

  Przerwa na kawę  14.

 

7. Zajęcia praktyczne z masażu część 1

organizuje dwudniowe warsztaty  

Masaż i Zastosowanie Termowizji u Koni 

w dniach 20-21 listopad 2010 

Warsztaty są skierowane do wszystkich , miłośników , właścicieli, 

koni, którzy pragną poznać i nauczyć się manualnej opieki nad 

koniem poprzez technikę masażu. 

Warsztaty pozwalają na rozpoczęcie nauki masażu i dają podstawy do dalszego 

pogłębiania wiedzy na ten temat. 

Mgr Inż. Maria Soroko - Magister wydziału Equine Science w Walii, 

masażystka  

20 listopad. 

Rozpoczęcie i powitanie godzina 9.00 

Podstawy anatomii – układ kostny   

Podstawy anatomii –układ mięśniowy  

Przerwa na kawę 11.15-11.30 

Podstawy i założenia  masażu sportowego 

Funkcje masażu sportowego  

Chwyty stosowane w masażach  

Przerwa na poczęstunek 13.00 – 13.30 

Zajęcia praktyczne   

Lokalizacja struktur kostnych i mięśni na koniu 

Przerwa na kawę  14.30- 14.45- 17.00 

Zajęcia praktyczne z masażu część 1 

 

ów , właścicieli, 

koni, którzy pragną poznać i nauczyć się manualnej opieki nad 

Warsztaty pozwalają na rozpoczęcie nauki masażu i dają podstawy do dalszego 

Magister wydziału Equine Science w Walii, 



 

 

II dzień warsztatów 21 listopad 

Rozpoczęcie godzina 9.00 

1. Powtórka z anatomii  

 

Przerwa na kawę 9.45-10.00 

 

2. Zajęcia praktyczne z masażu część 2 

3. Rozciąganie konia – ćwiczenia 

4. Podstawy termowizji  

koń w podczerwieni – rozkład temperatura na koniu  

przykłady zastosowania metody termograficznej 

przykłady termogramów przedstawiające kulawiznę, przeciążenia  

5. Dyskusja 

6.  Wręczenie dyplomów 

 

Zakończanie około godziny 14.00 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres : marysia@cieplej.pl   507-495-109  

Kontakt z Marią Soroko www.eqma.pl 

Miejsce Warsztatów: 

Społowicz – Jaroszówka Ośrodek Sportów Konnych 
Jaroszówka 1A, Chojnów 

www.spolowicz-jaroszowka.pl 

 

Koszt Warsztatów: 

Cena: 230zł 
 

Cena za dwudniowe  warsztaty obejmuje: 

Materiały naukowe 

Zajęcia praktyczne 

Ciepły posiłek w pierwszym dniu 

Ubezpieczenie  

Napoje, kawa, herbata, ciastka 

 

8oclegi: 

Agroturystyka - Gospodarstwo Agroturystyczne "Dwa Brzegi" w Jaroszówce 

Kontakt: Magdalena - kom. 697 488 689 

www.dwabrzegi.w.interia.pl 


