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Nauka planowania konnych szlaków turystycznych w zależności od czynników
determinujących organizację turystyki konnej.
Charakterystyka usytuowania turystyki konnej w obszarze szeroko rozumianych usług
turystycznych. Sprecyzowanie korzyści oraz niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem
tego typu działalności. Analiza czynników determinujących planowanie konnych szlaków
turystycznych oraz czynników decydujących o odpowiednim doborze programu rajdu
konnego. Wytyczanie szlaków konnych na mapach regionu lub kraju. Wykorzystanie
ukształtowania trenu, lokalizacji obszarów prawnie chronionych, atrakcyjności planowanego
terenu, ewentualne niebezpieczeństwa, infrastruktura turystyczna oraz stajenna, stopień
trudności rajdu. Analiza ekonomicznej strony organizacji rajdu długodystansowego,
zapewnienie bezpieczeństwa turystom i koniom oraz ocena korzyści płynących z planowania
konnych szlaków turystycznych dla rozwoju obszarów wiejskich.
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wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne, projekt, wyjazd terenowy na trasę Poleskiego
Szlaku Konnego.

