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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Окружна Спілка Конярів в Жешуві  

та 

Науково-виробнича Асоціація «Племконецентр» (Україна)  

оголошує набір на навчання учасників з України 

 

«Навчальні  консультації для іпотерапевтичних середовищ –

можливості розвитку активної медичної і соціальної іпотерапії» 

 
в рамках проекту «Створення Польсько-Українського центру розведення та 

популяризації коней гуцульської породи», що реалізовується у рамках Програми 

Транскордонного Співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013. 

Термін проведення навчання: 

I тур:  13.01.2015 – 16.01.2015; 

II тур:  20.01.2015 – 23.01.2015; 

III тур:  27.01.2015 – 30.01.2015.  

Місце проведення навчання: заняття будуть проводитись в Рудавці Риманівській 

та в Оджеховій. 

Форма навчання:  тематичні лекції та практичні заняття: 

  лекції (14 годин); 

 практичні заняття (18 годин). 

Кількість учасників навчання: 9 осіб з України (у трьох раундах по 3 осіб).  

Вимоги щодо учасників: 
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1. Повнолітні особи. 

2. Учасниками семінару можуть бути іпотерапевти, а також особи, активно 

пов’язані з іпотерапією. 

3. В першу чергу учасниками можуть бути особи з території, обійнятої 

Програмою Транскордонного Співробітництва Польща -Білорусь-Україна 

2007-2013 головних регіонів підтримки і прилеглих регіонів (точна інформація 

в організатора).  

Витрати участі в навчанні, зокрема: п’ять  нічлігів, харчування, викладачі, навчальні 

матеріали, навчальні приміщення, а також страхування будуть профінансовані з 
коштів реалізованого Проекту. 

Решту інформації, в тому числі детальну тематичну сферу навчання можна 
отримати у офісі за адресою: 89325, Закарпатська область, Свалявський район, 
ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, будинок 4, офіс 6; за телефоном:  031 33 3 25 35; 

електронною поштою: nva_plemkonecentr@ukr.net. 

Увага: Закінчення семінару не дає повноважень інструктора з іпотерапії.  

 

Набір учасників на навчання буде вестись НВА «Племконецентр» у період від 23 
грудня 2014 року до 9 січня 2015 року  або до моменту закінчення вільних місць. 

Заявки на участь у навчанні потрібно надсилати виключно на доданому формулярі 
на адресу подану вище або електронною поштою : nva_plemkonecentr@ukr.net. 

Участь в навчанні є рівнозначний з наданням дозволу на публікацію і поширення 
фотографій з цього навчання. 

Після закінчення набору усіх учасників, кандидатури яких було затверджено на 

навчання, беде поінформовано про час та місце початку навчання, а також вони 
ознайомляться із детальною програмою навчання. 

        

Мирослав Головач 

      Директор НВА «Племконецентр» в Солочині  
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