
Kurs instruktora hipoterapii PTHip 
 

KRAKÓW 15.10.2020r. – 27.03.2021r.  
 
 
Realizator: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego  
Miejsce realizacji: Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii “Zagroda Możliwości”, ul. 
Zagrody 31, 30-040 Rzeszotary (Kraków) 
Kierownik kursu: Małgorzata Gruszecka 
 

HARMONOGRAM 
 
Terminy zjazdów: 

1. 15.10.2020 - 25.10.2020 
2. 12.11.2020 - 22.11.2020 

 
 

zajęcia odbywają się od czwartku do niedzieli od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną 
przerwą (13:45 - 14:45). 
 
TERMINY EGZAMINÓW:  
− egzamin jeździecki -Fundacja MCH “Zagroda Możliwości” ul. Zagrody 31 Kraków- 

Rzeszotary 16.10.2020 r. piątek, po południu od 14.00  
- egzamin testowy z medycyny, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki, hipoterapii, hipologii 

12.12.2020 r. sobota, egzamin poprawkowy 16.01.2021 r. sobota  
− egzamin jeździecki poprawkowy 13.11.2020 r. piątek po południu od 14.00  
− egzamin końcowy ustny 27.03.2021 r. sobota  
 
 
TERMINY PRAKTYK:  
Od 13.12.2020 r. – 26.03.2021 r. (80 godzin. – 2 tygodnie) praktyki można odbywać w 
jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl  
 
UWAGA! Osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością 
jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką 
PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania 
jej oryginału.  
 
 
KOSZT KURSU 2700,- + 100,- egzamin jeździecki  
Cena zawiera koszt:  
- wykładów, egzaminu pisemnego i ustnego  
- jednego tytułu książki dot. hipoterapii - możliwość wymiany na dwa numery Przeglądu 
Hipoterapeutycznego  
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,  
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,  



- ubezpieczenie NNW,  
- kawa i herbata w przerwach  
 
TERMIN nadsyłania zgłoszeń: do 15.09.2020r. z zaliczką 400zł  
termin opłaty egzaminu jeździeckiego do 10.10.2020r. 100zł (dowód wpłaty w dniu 
egzaminu)  
termin wpłaty I raty – 50%: (1.350,-) do 10.10.2020r. (dowód wpłaty na maila lub w dniu 
rozpoczęcia kursu)  
termin wpłaty II raty – 50%:(1.350,-) do 05.11.2020r. (2 zjazd kursu)  
 
Wpłata na konto Oddziału Małopolskiego 
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne  O. Małopolski 
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów 
nr konta: 78 8799 0001 0000 0020 0237 0001 
 
KARTA ZGŁOSZENIA I SKANY DOKUMENTÓW NA ADRES: 
hipoterapia.malopolska@gmail.com 
Informacje pod numerem telefonu 502 039 169 

mailto:hipoterapia.malopolska@gmail.com

