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ZGŁOSZENIA DO 15 LUTEGO 2015

Wszystko co chcielibyście  wiedzieć ...

WArSZTATy prZEZNAcZONE DLA pODkUWAcZy, LEkArZy WETEryNArII OrAZ STUDENTóW

ZaprasZamy również wsZystkich Zainteresowanych pogłębieniem wiedZy 
na poniżsZy temat

patronat medialny



Warsztaty podkuwnicze
Toporzysko 6-8 marca 2015 r.

Wszystko co chcielibyście wiedzieć ... 
„Ochwat i nie tylko – rola właściwego rozczyszczania i kucia - 

współpraca  lekarza weterynarii z podkuwaczem”
Czwartek, 6 marca 2015 r.

godz. 19.00. – kolacja.

Piątek, 6 marca 2015 r.
godz. 08.00. – śniadanie.
godz. 09.00. – S. Brennan d.w.c.f. – zajęcia w kuźni. „Podkowa concave – podstawy
       i doskonalenie wykonania”.
godz. 14.00. – obiad.
godz. 15.00. – S. Brennan d.w.c.f. – „Współpraca firemana z podkuwaczem podczas
       zawodów”. Omówienie wykonanych podków.
godz. 16.00. – S. Brennan d.w.c.f. – zajęcia w kuźni.
godz. 19.00. – kolacja.

Sobota, 7 marca 2015 r.
godz. 08.00. – śniadanie.
godz. 09.00. – dr n.wet. A. Bereznowski, lek. wet. J. Okoński – „Budowa i mechanika
       kopyta”.
godz. 11.00. – dr n.wet. A. Bereznowski,lek. wet. J. Okoński – „Postawa konia a
       budowa kopyta”.
godz. 14.00. – obiad.
godz. 15.00. – S. Brennan d.w.c.f. – zajęcia w kuźni. „Wykuwanie podków na kopyta
       nieprawidłowe”.
godz. 19.00. – kolacja.
      Po kolacji spotkanie integracyjne.

Niedziela, 8 marca 2015 r.
godz. 08.00. – śniadanie.
godz. 09.00. – dr n.wet. A. Bereznowski, lek. wet. J. Okoński, – „Rozczyszczanie kopyt
       nieprawidłowych”.
godz. 11.30. – dr n.wet. A. Bereznowski, lek. wet. J. Okoński, Sam Brennan d.w.c.f. –
      „Ochwat przewlekły – rola właściwego rozczyszczania i kucia kopyt”.
godz. 13.30. – podsumowanie warsztatów.
godz. 14.00. – obiad.,
       Po obiedzie wyjazd uczestników.



• termin: 6-8 marca 2015 r.
• miejsce: KJK „BÓR” Toporzysko 454
• ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)
• koszt udziału:
– podkuwacze: 600 PLN (400 PLN - wolny słuchacz)
– lekarze weterynarii: 500 PLN

(zajęcia 6-8 marca)
– lekarze weterynarii: 400 PLN 
– studenci: 200 PLN

(zajęcia 7-8 marca)
opłata obejmuje udział w zajęciach oraz koszta dydaktyczne

• koszty zakwaterowania i wyżywienia:
1. 5-8 marca (czwartek wieczór - niedziela)
– standard hotelowy: 300 PLN + 120 PLN wyżywienie
– standard pensjonatowy: 225 PLN + 120 PLN wyżywienie
2. 6-8 marca (piątek wieczór - niedziela)
– standard hotelowy: 200 PLN + 80 PLN wyżywienie
– standard pensjonatowy:150 PLN + 80 PLN wyżywienie
• zgłoszenia do 15 lutego

wyłącznie emailem 
należy przesyłać na adres

centrumpodkuwnicze@gmail.com 
wraz z zaliczką w wysokości 200 PLN lub całością odpłatności, które 
prosimy wpłacać na konto M bank: 

wszelkie informacje:
centrumpodkuwnicze@gmail.com

Warsztaty podkuwnicze
Toporzysko 6-8 marca 2015 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podkuwacze biorący udział w szkoleniu powinni mieć własny sprzęt 
kowalski. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu organizatora.

Ilość ograniczona!

T.B. Centrum Podkuwnicze 37114020040000300275056486 
w tytule podać „warsztaty podkuwnicze”


