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PROGRAM KURSU INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ TURYSTYKA JEŻDZIECKA 

 

 

Data 

Godzina 

rozpoczęcia zajęć 

 

Temat  wykładów 

Liczba 

godzin  

 

23.07.2014 

Szkolen ie 

teoretyczne w 

Odrzechowej 

 

8.00-10.00 Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy 

konia, rasy, maści, odmiany, żywien ie i użytkowanie koni),  

2 

10.00-13.00 Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy 

konia, rasy, maści, odmiany, żywien ie i użytkowanie koni),  

3 

13.30-15.30 Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie 

chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów 

najczęściej występujących chorób, wykonywanie 

podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), 

działania p rzed przybyciem lekarza weterynarii,  

I.1.6. Przygotowanie konia do transportu, załadunek i 

rozładunek koni, 

2 

15.30-18.30 Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie 

chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów 

najczęściej występujących chorób, wykonywanie 

podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), 

działania p rzed przybyciem lekarza weterynarii, 

I.1.6. Przygotowanie konia do transportu, załadunek i 

rozładunek koni,  

3 

24.07.2014 

Szkolen ie 

teoretyczne w 

Odrzechowej 

 

8.00-10.00 Podstawowe wiadomości z organizacji hodowli koni w 

Polsce 

2 

10.00-13.00 Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i 

turystycznych, 

3 

13.30-15.30 Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i 

turystycznych, 

2 

15.30-18.30 Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i 

kultury terenu działan ia,  

3 

25.07.2014 

Jazda w 

terenie (rajd) 

8.00-10.00 Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i 

kultury terenu działan ia,  

2 

10.00-13.00 Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i 

kultury terenu działan ia,  

3 

13.30-15.30 Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i 

kultury terenu działan ia,  

2 

15.30-18.30 Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i 

ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,  

3 

26.07.2014 

Jazda w 

terenie (rajd) 

8.00-10.00 Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i 

ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,  

2 

10.00-13.00 Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i 

ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,  

3 

13.30-15.30 Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i 

ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej,  

2 

15.30-18.30 Znajomość systemu szko lenia jeździeckiego w PTTK, 

metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej 

odznaki turystyki jeździeckiej,  

3 
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27.07.2014 

Jazda w 

terenie (rajd) 

8.00-10.00 Znajomość systemu szko lenia jeździeckiego w PTTK, 

metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej 

odznaki turystyki jeździeckiej,  

2 

10.00-13.00 Znajomość systemu szko lenia jeździeckiego w PTTK, 

metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej 

odznaki turystyki jeździeckiej,  

3 

13.30-15.30 Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, 

pieszej i rowerowej, 

2 

15.30-18.30 Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, 

pieszej i rowerowej, 

3 

28.07.2014 

Jazda w 

terenie (rajd) 

8.00-10.00 Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i 

karna oraz ubezp ieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie 

dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej 

PTTK oraz znajomość przep isów prawa o ruchu drogowym. 

2 

10.00-13.00 Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i 

karna oraz ubezp ieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie 

dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej 

PTTK oraz znajomość przep isów prawa o ruchu drogowym.  

3 

13.30-15.30 Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej. Umiejętność 

posługiwania się mapami i przewodnikami turystycznymi w 

terenie, 

2 

15.30-18.30 Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej. Umiejętność 

posługiwania się mapami i przewodnikami turystycznymi w 

terenie, 

3 

29.07.2014 

Egzamin w 

Odrzechowej 

 

8.00-10.00 Egzamin 2 

10.00-13.00 Egzamin 3 


