Szwajcaria, Przełęcz Św.Gotarda

Ceny

Australijski Instruktor/Trener.
Posiadacz Niemieckiego Certyfikatu Stopnia
Brązowego i Srebrnego.
EA Level 2 Driving Coach (instruktor sportu
jeździeckiego klasy II w powożeniu
zaprzęgami, certyfikowany przez Australijski
Związek Jeździecki).
EA Coach Educator (trener jeździectwa klasy
mistrzowskiej i nauczyciel trenerów,
certyfikowany przez Australijski
Związek Jeździecki).
British Horse Masters

Węgry
Gary zdobył ogromne doświadczenie jako
zawodnik i instruktor jeździectwa na całym
świecie. Możecie z tego
doświadczenia czerpać
i wy - Ty i Twój koń ...
Niemcy
Holandia
Dania
Anglia
Australia
Singapur
Nowa Zelandia Szwajcaria
Polska
Węgry
Szwecja

Opinie klientów

Tygodniowo

€ 145 (580 PLN)
szkolenie wraz z
przechowaniem konia w stajni

Miesięcznie

€ 580 (2320 PLN)
szkolenie wraz z
przechowaniem konia w stajni

Trening wyjazdowy (w stajni klienta)
€ 40 (160 PLN) x 1 koń
€ 60 (240 PLN) x 2 konie
€ 40 (160 PLN) lekcja dla 1 osoby
€ 30 (120 PLN) udział w lekcji
grupowej dla 1 osoby

Skontaktuj się z Garym, który chętnie
omówi z Tobą Twoje potrzeby w zakresie
szkolenia

E-mail rollans@inbox.com
Telefon +48 798057544

Gary, Twoja metoda szkolenia była dla mnie świetnym doświadczeniem i bardzo dużo się nauczyłem, więcej,
niżbym normalnie nauczył się w tak krótkim czasie. Na pewno się z Tobą niedługo skontaktuję
w sprawie dalszych lekcji. - Wayne z Australii
Gary uczy w sposób spokojny, delikatny i praktyczny, co sprawiło, że w krótkim czasie znacznie podniosłam swoje
umiejętności. Dużo się też nauczyłam obserwując Gary’ego, jak trenował surowe konie na podwójnej lonży znacznie więcej mi to dało, niż jakakolwiek inna szkoła ujeżdżania. Polecam Gary’ego każdemu, kto chce szybko
osiągnąć wyższy poziom umiejętności. Pozdrowienia - Robyn z Leeton w Nowej Południowej Walii

Pokaz powożenia podczas Światowych Igrzysk Jeździeckich w Australii

Brałam udział w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Dwukonnymi (w kategorii kuców), które odbyły się
w Danii w 2007 roku. Metoda szkoleniowa Gary’ego polegająca na wizualizacji pomogła mi osiągnąć jedne
z najlepszych wyników w konkurencji ‘maraton z przeszkodami’. - Jessica Meredith (AUS), obecnie w angielskiej
kadrze w dyscyplinie powożenia.

