
Információk az őszi képzési blokkról 

 

Lovasterapeuta képzések 

- hippoterápia szakágon 

- gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon 

- pszichológiai lovasterápia szakágon 

(2022 új képzések) 
 

 

Időpont: 2022.10.17-10.22 (hétfő-szombat) 

Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központja 2151 Fót Vörösmarty 

tér 2 

Megközelítés a Károlyi István Gyermekközponton keresztül 

 

Képzési díj:  

- a képzés teljes költsége: 600.000 Ft, melyet 3 részletben lehet befizetni (modulonként) 

- a képzés indulásakor az első oktatási napon az 1. részletet 200.000 ft-ot kell befizetni 

készpénzben, vagy előtte átutalással a 11794008-22000022 OTP számlaszámra 

- amennyiben átutalással történik a képzési díj első részletének befizetése, úgy kérjük, hogy az 

utalásról szóló tranzakció igazolást hozzátok magatokkal kinyomtatva, vagy e-mailben 

küldjétek el a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre. 

 

Az egyes képzésekre vonatkozó részletes információkat a honlapunkon találjátok: 

http://www.lovasterapia.hu/kepzesek 

 

A képzés tervezett programja 

 

2022.10.17 hétfő  

- 8.00-10.00 regisztráció 

- 10.00-18.00 oktatás az órarend szerint (részletes órarendet a helyszínen kaptok) 

 

2022.10.18. -10.21. (kedd- péntek) 

- elméleti és gyakorlati órák oktatása az órarend szerint 

 

2022.10.22 szombat 10.00 órától 

- lovasterápiás nemzetközi szakmai konferencia 

- ezen a részvétel szabadon választott, és ingyenes 

- http://www.lovasterapia.hu/Konferencia_Conference/Informaciok_magyar.html 

 

 

 

Tematika 

 

Lovas témakörök  
A ló anatómiája, etológia, biomechanika  

A ló és lovaglás hatásai 

Lovassportok 

Takarmányozás, tartás 

Lovas felszerelések: elmélet és gyakorlat 

Lovak viselkedéstana; a lovak, mint háziállatok 

Hogyan kell bánni a lovakkal? 

Tellington módszer 

Lovardai gyakorlat 
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Ismeretek a lovasterápiáról  
Emberi mozgás és anatómia 

Lovasterápia felosztása, ágai, célja, helye a rehabilitációan 

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna alapjai célcsoportjai 

Hippoterápia alapjai, célcsoportjai 

Pszichológiai lovasterápia alapjai, célcsoportjai 

Fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lovassportja alapjai, céljai, résztvevők köre 

 

Figyelem! 
Kérem, mindenki pontosan jelezze a csatot Jelentkezési lapon hogy, mely napokon szeretne részt 

venni, melyik napra igényel étkezést. 

 

Információk az étkezéssel kapcsolatban 

Az étkezéssel kapcsolatban arról szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy terveink szerint területünkön a 

Látogató Központban fogjuk berendezni az étkezések helyszínét és ide fogunk ebédet rendelni. 

Reggelit és vacsorát nem tudunk biztostani a résztvevőknek. Itt rendelkezésetekre áll majd mikró és 

hűtőszekrény. 

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy csak és kizárólag abban az esetben tudunk számotokra ily módon 

ebédet biztosítani, ha a rendeléseteket írásban előre elkülditek, 2022.09.30-ig a 

gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre. 

Figyelem, az általatok megrendelt ételeket érkezéskor, előre ki kell fizetnetek Labancz Andrea 

oktatásszervezőnél. Nagyon fontos az, hogy menet közben már nincs mód változtatásra.  

Mivel itt a Központban nem áll rendelkezésünkre éttermi háttér, így csak és kizárólag annak tudunk 

ételt biztosítani, aki ezt pontosan jelzi és írásban megrendeli. 

A menüsor és a pontos árak a www.lovasterapia.hu oldalon a Képzések menüpontban a 2022. őszi 

képzési blokk címszó alatt található majd meg letölthető formátumban. 
 
 
Reggeli, vacsora Figyelem! reggelit és vacsorát 

nem tudunk biztosítani a 
helyszínen a résztvevőknek 

Ár 

Ebéd 3 fogás, húsos, kiszállítva, 
csomagolva 

A-MENÜ: leves, húsos főétel 

(savanyúság), desszert  

3400 FT 

Ebéd 2 fogás, húsos, kiszállítva, 
csomagolva 

B- MENÜ: húsos főétel 

(savanyúság), desszert  

3000 FT 

Ebéd vegetáriánus főétel 1 
fogás, kiszállítva, csomagolva 

C- MENÜ vegetáriánus 

főétel,   

2600 FT 

 

A szállásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni! 

 

A jelentkezési lapot a gbozori@lovasterapia.hu címre kérem visszaküldeni 2022. szeptember 

30.-ig. 

 

Fót, 2022.09.01 

 
Bozori Gabriella 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

tel:27-539 375 
mobil: 30-683-1557 

fax: 27-539 376 

gbozori@lovasterapia.hu 
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