FarmaDives s.r.o.

Příhláška na kurzy Tellington
Anmeldung zu Tellingtonkursen

Vikinghorse Milevo
Milevo 37 *CZ-34901 Stříbro * www.vikinghorse.eu

Tellington TTouch Metoda, vyvinuté od Lindy Tellington-Jones, je způsob, který zakládá na důvěru a
srozumitelnosti.
Tellington TTouches doteky zvládají jemnými doteky koňského těla vytvořit hlubokou důvěru mezi
zvířaty a člověkem. Zároveň se zvýší učenlivost a snižují se stres, bolesti a strach.
V Tellington TTouch práce ze země se učí člověk jasnými signály vést svého koně. S tím se zlepšuje
komunikace mezi člověkem a koněm, koordinace se vylepšuje a koně se učí jinak zakládat se svým
klonem k útěku.
Die Tellington TTouch Methode, entwickelt von Linda Tellington-Jones, ist eine Methode, die auf
Vertrauen und Verständnis aufbaut.
Durch die Tellington TTouches, kann durch sanfte Berührungen des Pferdekörpers ein tiefes
Vertrauen zwischen Tier und Mensch entstehen. Gleichzeitig wird das Lernvermögen gesteigert und
Stress, Schmerz und Angst abgebaut.
In der Tellington TTouch Bodenarbeit lernt der Mensch, durch klare Signale, sein Pferd zu leiten.
Dadurch verbessert sich die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, die Koordination wird
geschult und das Pferd lernt mit seinem Fluchtinstinkt anders umzugehen.
Přihlásit si můžete buď neformálně emailem na anna@divites.de nebo s vyplněným přihlašovacím
formuláři. Více Info také telefonicky 728 823 508. Přihláška nabyde platnost se zaplacením zálohy
500kč na účet 0100/43-7649260247, heslo Tellington nebo v hotovosti.
Eure Anmeldung bitte entweder unförmlich per Email an anna@divites.de oder per ausgefülltem
Anmeldeformular. Mehr Info auch telefonisch 00420 728 823 508. Die Anmeldung wird gültig mit der
Anzahlung von 500kč auf das Konto IBAN: DE83660100750220390757 BIC: PBNKDEFF, Stichwort
Tellington oder in bar.
Kurz / Kurs

_________________________________________________

Vyše kurzovného / Höhe der Kursgebühr

____________________________________________

Datum konání /Kurstermin

_________________________________________________

Jméno, přijmení účastníka
Name, Vorname des Teilnehmers

__________________________________________________

Adresa / Adresse

__________________________________________________

Email, Telefon

__________________________________________________

Přihlásím se závazně, zálohu zaplatím v dalších dnech!
Ich melde mich verbindlich an, die Anzahlung leiste ich innerhalb der nächsten Tage!
_______________________

________________________________________________________

Místo/Ort, Datum

Podpis (U nezletylých podpis zodpovědné osoby)
Unterschrift (Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)
Vikinghorse Milevo FarmaDives s.r.o.

Chov islandských koní– výcvik jezdců a koní – hipoturistika
Fyzioterapie pro koně a AKUPUNKT MASÁŽ dle Penzel

Islandpferdezucht – Reitschule – Beritt – Wanderreiten
Physiotherapie & AKUPUNKT MASSAGE nach Penzel für Pferde

Kontakt: mobil (+420) 728 823 508 * anna@vikinghorse.eu
IČO 2522 6941 * DIČ 126-25226941 * Bankovní spojení KB 0100/43-7649260247 (CZK)

www.vikinghorse.eu

