Oferta

Nasza oferta!

WEEKEND LISTOPADOWY- godz. rozpoczęcia 18.00

8-11.11.2019

Koszt; 450 zł

TURNUS POŚWIĄTECZNY- godz. rozpoczęcia 11.00

1. 27.12.2019.-01.01.2020 Koszt 980 zł

2. 27.12.2019-06.01.2020 Koszt 1500 zł

FERIE ZIMOWE- godz. rozpoczęcia 14.00
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1. 19-25.01.2020

2. 26.01-01.02.2020

3. 09-15.02.2020

4. 16-22.02.2020

Koszt 1300 zł

Zapewniamy:

- 2 godz. jazdy konnej dziennie (dla zaawansowanych 1h- jazda skokowa i 1h- jazda
ujeżdżeniowa/teren, dla początkujących 2h jazd rekreacyjnych)

- jazdy prowadzone w małych grupach przez wykwalifikowanych instruktorów
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- kryta ujeżdżalnia

- opieka nad końmi, dyżury w stajni

- nauka lonżowania

- wieczorne kuligi z pochodniami

- ognisko, konkursy, quizy

- gry i zabawy na śniegu

- fachowa opieka wychowawców i opiekunów

- zajęcia teoretyczne

- 3 domowe posiłki dziennie + podwieczorek

- zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 - osobowych z łazienkami

- stół do piłkarzyków
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Dzieci powinny zabrać ze sobą:

- strój do jazdy konnej (ewentualnie wygodne spodnie dresowe lub legginsy, do jazdy nie
nadają się krótkie spodenki oraz sztywne spodnie typu jeans, sztruks)

- ocieplane spodnie (takie jak na narty)

- długie skarpety

- kask (jeżeli dzieci nie posiadają własnego, jest dostępny na miejscu)

- kominiarkę lub cienką czapkę pod kask

- rękawiczki do jazdy

- buty jeździeckie/ termobuty lub inne ciepłe buty, najlepiej za kostkę

- buty porządne z twardą powierzchnią
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- ciepłe rękawiczki (kilka par, w razie przemoknięcia)

- bielizna termiczna

- ciepłe ubrania

- kurtka

- odzież i obuwie sportowe

- ręcznik

- przybory toaletowe

- kurtka przeciwdeszczowa, kalosze

- buty na zmianę (niekonieczne)

Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu dla koni, jeśli tylko będzie on
dopasowany do danego konia.

Prywatne rzeczy do jazdy konnej należy podpisać lub jakoś charakterystycznie oznaczyć
(np. na metce)
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Numer konta bankowego znajduję się w zakładce Kontakt i na ostatniej stronie
formularza zgłoszeniowego

(formularz do pobrania w górnym menu).

- kask jeździecki (jeżeli dzieci nie posiadają swoich mogą nieodpłatnie skorzystać z kasków
dostępnych na miejscu)

- bryczesy lub inne wygodne spodnie typu legginsy

- sztyblety lub inne buty z twardą podeszwą, najlepiej za kostkę (nie mogą być to trampki lub
inne nuty z miękką podeszwą)

- rękawiczki jeździeckie

- bielizna

- strój kąpielowy
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- ochronne nakrycie głowy (OBOWIĄZKOWO, w przypadku upałów)

- krem w filtrem UV

- ubrania na różną pogodę

- kurtkę nieprzemakalna

- buty (kalosze i buty sportowe)

- ręczniki

- przybory toaletowe

- kapcie lub klapki

Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu dla koni, jeśli tylko będzie on dopasowany do
danego konia.

Prywatne rzeczy do jazdy konnej należy podpisać lub jakoś charakterystycznie oznaczyć
(np. na metce).
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