
Információk az őszi képzési blokkról 

 

Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon 2022. évfolyam lezárása 
 

A záróvizsgával kapcsolatos információk 

 

Időpont: 2022.10.20-10.21 (csütörtök-péntek)) 

Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központja 2151 Fót Vörösmarty 

tér 2 

Megközelítés a Károlyi István Gyermekközponton keresztül 

 

A záróvizsgának nincs külön díja  
- záróvizsgára az bocsátható, aki az előírt ideig írásbeli záródolgozatát beadta, és azt a bírálók 

megfeleletnek minősítették 

 

Szakdolgozatvédés: Németh Klárinál, egyeztetett időpontban (2022.10.14) 

 

2022.10.20 csütörtök 

- de. betegvizsgálat 

- du.-n próbaterápia 

 

2022.10.21 péntek 

- de gyakorlati vizsga 

 

2022.10.22 szombat 10.00 órától 

- lovasterápiás nemzetközi szakmai konferencia 

- ezen a részvétel szabadon választott, és ingyenes 

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

 

2022.10.23 vasárnap 9.00-től 

- du. elméleti záróvizsga 

 

2022.10.22-10.26 (szombat-csütörtök) 

- lovas felkészítő napok, edzések 

- kedd-szerda- csütörtök folyamán elméleti felkészítés a lovasvizsgákra 

 

2022.10.28 (péntek) RA lovasvizsgák 

-  lovasvizsgák, ezek pontos időbeosztása függ a vizsgázók létszámától 

 

 

A lovasfelkészítő héttel és a lovas vizsgákkal kapcsolatos infókat a Lovasvizsgák c. 

dokumentumban találjátok. 

 

Kérjük a Jelentkezési lapon mindenki pontosan szíveskedjen jelölni, hogy mely napokon kíván részt 

venni (zv, konferencia, lovas felkészítő napok, lovas vizsga) és melyik napra igényel ebédet! 

 

A szállásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni! 
 

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. 

http://www.lovasterapia.hu/Konferencia_Conference


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 Andreánál. 

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 jelentkezési lapot 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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