School of Essence
Djesse Stubbe

3 day intensive

CLINIC 3-DAAGSE
3 dagen intensieve individuele en groepsbegeleiding
van 10u tot 17u
450,- euro p.p. + organisator gratis

Praktische informatie
Indien de Clinic 3-daagse doorgaat op je eigen locatie vragen we je om
voor de trainer 3 dagen kost en inwoning te voorzien. De
trainingsdagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt per dag
gewerkt in 4 blokken van anderhalf uur, met een wat langere
lunchpauze zodat het geleerde telkens goed verwerkt kan worden.
Indien je geen geschikte accomodatie hebt en de deelnemers met hun
paarden naar onze locatie in Zelhem komen, vragen we iedereen om
tussen 9.30u en 9.45u te arriveren op de eerste dag zodat we op tijd
kunnen starten. Indien er deelnemers zijn die van ver moeten komen is
het mogelijk om de paarden de avond van tevoren te brengen, of om
de eerste dag van de training van 11u tot 18u te plannen. Dit geeft in
de ochtend meer ruimte om met de paarden op pad te gaan. Mocht je
onverhoopt later arriveren kan je dit doorgeven op het
telefoonnummer: 0031 (0) 6 472 64 503.
Op onze locatie is er weidegang voor de paarden beschikbaar. Deze is
gratis. Wel vragen we dat iedereen zelf de verzorging (voeren, mesten)
doet van zijn of haar paard(en). Als je graag gebruik wilt maken van ons
hooi vragen we hiervoor 10,- per paard voor het hele weekend.

Mee te nemen
Wij raden je aan om op de trainingsdagen comfortabele kleding en
schoenen te dragen, die voor alle weertypes geschikt zijn. De
training vindt afwisselend binnen en buiten plaats. Voor de sessies in
Authentic Movement is het handig om losse kleding mee te nemen.
Indien er tijdens de training ook gereden wordt kan je voor de
rijsessies rijkleding meenemen. Ook adviseren we dan het
meenemen en dragen van een cap.
Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een mapje
met een schrift en pen waarin aantekeningen gemaakt kunnen
worden.

Materiaal
We vragen alle deelnemers om het harnachement van de paarden,
die nodig is voor de training, mee te nemen. In de zomer is het
handig om ook voorzien te zijn van een goede vliegenspray.

Adres van onze locatie
Zelhem: Boldijk 5A • 7021 JA Zelhem • Nederland • 0031 (0)6 472 64
503 • info@terra-natura.nl
Kijk voor de annuleringsvoorwaarde in de algemene voorwaarden. www.terra-natura.nl
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