
                                          

 

 

 

Coaching Jeździecki  

warsztaty i szkolenia uzupełniające dla przyszłych 

i obecnych instruktorów 

 

Coaching Jeździecki to autorski program, łączący dwie specjalizacje -  jeździectwa i coachingu. 

Projekt ma na celu wyposażenie przyszłych i obecnych instruktorów w kompetencje związane 

z profesjonalnym prowadzeniem treningów.  

 

Dlaczego Coaching Jeździecki w Akademii EleganSe? 

 

• wyróżnia nas unikatowe know-how oraz gwarancja „100% satysfakcji”, co oznacza, że 

jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań możesz bezpłatnie powtórzyć wybrane 

elementy szkolenia lub całkowicie zrezygnować z udziału, a my zwrócimy Ci 

pieniądze! 

• warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów, mających zarówno 

przygotowanie psychologiczne, jak i techniczne z dziedziny jeździectwa  

• otrzymasz indywidualne wsparcie przed, w trakcie i po projekcie  

• fundamentem zajęć jest połączenie wartości merytorycznej z praktycznym treningiem  

• dodatkowo otrzymasz segregator z materiałami merytorycznymi oraz ćwiczeniami, 

materiały w wersji elektronicznej, nagrania i filmy z zajęć praktycznych, indywidualny 

plan działań wdrożeniowych 

 

 



                                          

 

 

Plan szkoleń w Akademii EleganSe 

Zjazd 1 - 2dni 

2x8h 

 

• Coaching Jeździecki - wstęp do podstaw Coachingu Jeździeckiego  

• Wprowadzenie do pracy praktycznej instruktora/trenera - wstęp do pozytywnej 

komunikacji w obsłudze klienta  

• Zajęcia praktyczne - indywidulane prowadzenie treningów jeździeckich 

• Wstęp do motywacji - motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w jeździectwie  

• Omówienie zajęć praktycznych  

• Podsumowanie warsztatów  

 

Zjazd 2 - 2 dni 

Sesja 2x8h 
• Zajęcia praktyczne - indywidulane prowadzenie treningów jeździeckich  

• Zajęcia praktyczne - obsługa klienta w jeździectwie 

• Doskonalenie warsztatu instruktorskiego/trenerskiego 

• Omówienie zajęć praktycznych  

• Podsumowanie warsztatów 

Zjazd 3 - 2 dni  

Sesja 2x8h 
• Zajęcia praktyczne - indywidulane prowadzenie treningów jeździeckich  

• Rozwój kompetencji psychospołecznych, interpersonalnych - praca nad emocjami  

• Konstruktywne informacje zwrotne od trenera i uczestników zajęć 

• Omówienie zajęć praktycznych  

• Podsumowanie warsztatów  

 

 

Prowadząca szkolenie: 

Marta Dębowiec - doświadczony coach, menedżer oraz trener biznesu. Specjalizuje się w 

doskonaleniu kompetencji miękkich. Jest instruktorem jeździectwa z 20-letnim stażem i 

instruktorem hipoterapii. Posiada II klasę sportową Polskiego Związku Jeździeckiego. 

Fundamentem jej pracy jest łączenie wartości merytorycznej z praktycznym treningiem. 

Dodatkowe informacje: 

Szkolenia mogą się odbyć: 

• w dowolnej stajni na terenie całej Polski  

• w formie indywidualnej lub grupowej  

• w postaci zajęć otwartych (dowolna grupa uczestników) lub zamkniętych 

(dopasowanych do potrzeb konkretnej organizacji, stajni i jej pracowników)  

• w ograniczonej ilości uczestników (do 8 osób w trakcie jednego szkolenia) 

 



                                          

 

 

 

Całkowity koszt szkolenia: 

Coaching Jeździecki 
 

Cena 

• 48 godzin pracy w trakcie 3 zjazdów 

• indywidulany plan działań wdrożeniowych 

• certyfikat ukończenia kursu Coaching Jeździecki 

• konsultacje telefonicznej lub on-line 

• gwarancja „100% satysfakcji” 

Cena regularna 2400 PLN 

Cena promocyjna 1800 PLN 

 

 

 

Dodatkowe rabaty:  

• 20% rabatu przy płatności jednorazowej przed rozpoczęciem projektu 

• 300 PLN - Zaproś drugą osobę do projektu, a otrzymasz dodatkowy rabat 300 zł  

• Raty bez dodatkowych kosztów - możesz również rozłożyć płatność na raty bez 

dodatkowych opłat 

Podane ceny są informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego 

Czekanka 116, 42-470 Siewierz 

biuro@eleganse.pl 

Marta Dębowiec tel. 511 033 424 

mailto:biuro@eleganse.pl

