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Wakacje w siodle 2019
Wypoczynek zgłoszony w Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

Uczymy jazdy konnej profesjonalnie. Według klasycznej szkoły jazdy konnej.

Nasze konie są profesjonalnie przygotowane do nauki jazdy konnej pod dziećmi.

Jazdy prowadzone są przez Instruktorów Sportu.

Po tygodniu w siodle dziecko galopuje na lonży.

Jazdy konne będą odbywały się na placu, w hali bądź dla dzieci potrafiących jeździć w terenie.

Dodatkowo będą zajęcia tematyczne np: pokaz ujeżdżania konia, nauka lonżowania i
prowadzania konia, nauka siodłania, praca naturalna z ziemi, pokazy skoków przez
przeszkody, szkolenie do brązowej odznaki.

OFERTA ZAWIERA:
- Pobyt 7- lub 14-dniowy z całodziennym wyżywieniem – śniadanie, obiad, deser, kolacja.
- Noclegi w przytulnych pokojach.
- Godzina zegarowa jazdy konnej każdego dnia dla jeżdżących samodzielnie, 45 minut dla
początkujących (na padoku, w terenie lub krytej ujeżdżalni).
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- Niezapomniane przejażdżki po lesie.
- Zajęcia i pokazy woltyżerki, naturalu.
- Pokazy ujeżdżeniowe i skokowe.
- Koński kucharz - zajęcia kuchenne, dekorujemy potrawy, pieczemy ciasteczka dla koni.
- Zajęcia artystyczne szycie strojów arabskich dla koni, malowanie koni.
- Pogadajmy o koniu - historia, budowa, dyscypliny, chody, maści.
- Końskie kopyto to nie tajemnica - zajęcia z werkowania i pielęgnacji kopyt.
- Zajęcia z podstaw lonżowania koni.
- Karmienie koni, nauka podstawowych zasad zachowania koni.
- Jesteś pod stałą opieką gospodarzy, instruktorów (z wykształceniem pedagogicznym) i
wychowawców kolonijnych podczas całego pobytu.
- Konie to nie wszystko - gry i zabawy tematyczne, karaoke, wieczorna dyskoteka, konkurs
talentów, noc filmowa, pokaz śmiesznych filmików końskich - nagraj swój i zostań gwiazdą
naszego kanału na youtube, turniej w piłkarzyki, koński chrzest i inne - u nas się nie nudzisz!
Dodatkowo prowadzone będą zajęcia artystyczne dla dzieci. Każdego dnia inne atrakcje,
m.in:
- Rysowanie oraz malowanie w plenerze.
- Drobne robótki ręczne typu zabawa masą solną, robienie kostiumów, biżuterii czy
dekoracji, robienie masek gipsowych.
- Malowanie twarzy i ciała: dzieci przeobrażają się w różne postacie począwszy od postaci
historycznych a kończąc na potworach takich jak zombie.
- Dzieci wtapiają się w otoczenie malując się w konkretne wzory.
- Dyskoteki tematyczne.

Wszystkie artystyczne dzieła dzieci uwiecznione zostaną na fotografiach, które będą świetną
pamiątką z kreatywnie spędzonego czasu w naszym ośrodku.

Turnusy:
1.
2.
3.
4.
5.

23.06-05.07
07.07-19.07
21.07-02.08
04.08-16.08
18.08-30.08

Rozpoczęcie turnusu o godzinie 15:00. Zakończenie turnusu o godzinie 18:00
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Zapraszamy

Cena za turnus jednotygodniowy 1000 pln.

Cena za turnus dwutygodniowy 1800 pln.

Cena za turnus dwutygodniowy z dwoma jazdami konnymi dziennie 2000 pln.

Półkolonie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Cena za turnus 500 pln

Rezerwacja odbywa się po wpłacie na konto 300 pln zaliczki, w przelewie proszę podać dane
dziecka, wiek oraz na który turnus ma być rezerwacja.
Numer konta: 32 2490 0005 0000 4000 6430 8137
Więcej informacji pod telefonem 607-666-069 lub 601-251-105.
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