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Dr hab. Izabela Wilk
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Osiągnięcie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z rekreacją i turystyką konną.
Treści modułu stanowią zagadnienia dotyczące szeroko pojętych form rekreacyjnego i
turystycznego użytkowania koni: nauki jazdy konnej i powożenia, podstaw skoków,
ujeżdżenia, jazdy terenowej, jazdy w stylu western, elementów woltyżerki, gier i zabaw na
koniu, turystyki konnej. Studenci uczą się doboru odpowiednich form rekreacji i turystyki do
potrzeb i możliwości klientów, doboru odpowiednich koni do poszczególnych form
użytkowania, organizacji wypoczynku konnego i opracowywania oferty turystyki konnej
(wczasy, obozy, rajdy, wycieczki). Poznają sprzęt i urządzenia konieczne do obsługi
technicznej turystyki konnej. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi konnej turystyki
zrównoważonej oraz fair play w jeździectwie.
Obowiązkowe:
- Zasady jazdy konnej – podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia. Tłumaczenie podręcznika
niemieckiego. Polski Związek Jeździecki, Warszawa 2003.
Zalecane:
- Becher R. Jazda konna dla początkujących i zaawansowanych. Zbrosławice 1986.
- Müseler W. Nauka jazdy konnej. PWRiL, Warszawa, 1978.
- Szarska E. Konne rajdy długodystansowe. Crex, Warszawa, 2007.
- Chodkiewicz, K., Drabek, E. (2009). Organizacja szlakow konnych i animacja rekreacji
jezdzieckiej jako elementy promocji Lasow Panstwowych. Studia i Materiały Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11(4 [23]), 291-298.
- Auty I., 2013 – Coaching w jeździectwie. Akademia Jeździecka Warszawa.
45 h w tym 30 ćw. - egzamin wykłady, ćwiczenia laboratoryjne praktyczne z jazdy
konnej i prowadzenia rekreacji w ośrodku stajennym,

