OBÓZ JEŹDZIECKI W LKS STRAGONA STRZEGOM
Zapraszamy na wakacje w ośrodku Katarzyny i Marcina Konarskich

O ZALETACH OŚRODKA
nowoczesna stajnia wyposażona w solarium dla koni, dwie myjki, trzy siodlarnie, toaletę
kryta ujeżdżalnia o wym. 14 x 90
kryta ujeżdżalnia o wym. 14 x
barek klubowy z doskonałą kuchnią domową
trzyosobowe pokoje gościnne z łazienkami i telewizorem
profesjonalne place do jazdy (tor crossowy, czworobok, plac piaszczysty)
wiata do organizowania imprez grilowych
Organizujemy egzaminy na odznaki jeździeckie
Posiadamy certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego
ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚD USŁUG
- wykwalifikowana kadra instruktorska
Marcin Konarski - instruktor sportu, Mistrz Polski, trener kadry WKKW, egzaminator PZJ na odznaki
jeździeckie
Katarzyna Konarska - instruktor szkolenia podstawowego, trener koordynator Kadry Dolnego Śląska
Juniorów, sędzia ujeżdżenia, egzaminator PZJ na odznaki jeździeckie, zawodniczka ujeżdżenia,
przygotowanie pedagogiczne
Katarzyna Olech - instruktor rekreacji, czynna zawodniczka wkkw, Mistrzyni Polski JMł, medalistka
Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Europy
Wszyscy instruktorzy posiadają certyfikat z udzielania pierwszej pomocy!
ZAJĘCIA Z JAZDY KONNEJ
- dwie jazdy dziennie, po 60 min dla zaawansowanych w grupach maksymalnie 6-cio osobowych
- dla początkujących dwie jazdy dziennie indywidualne na lonży po 30 minut
- jazdy skokowe i ujeżdżeniowe
- dla zaawansowanych skoki crossowe
- wyjazdy w teren /kamieniołomy, park przypałacowy, lasy/
- możliwe przygotowanie do egzaminów na odznaki jeździeckie
ZAJĘCIA W STAJNI
- karmienie koni
- podstawy zootechniki
- podstawy pielęgnacji koni
- nauka lonżowania
- przygotowanie do kursów instruktorskich
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TERMINY
04 – 10.07.2010
11 – 17.07.2010
18 – 24.07.2010
28 – 31.07.2010
09 – 14.08.2010 – turnus przygotowujący do egzaminu na odznakę jeździecką
15 – 21.08.2010
22 – 28.08.2010

CENNIK
Pobyt jednotygodniowy 950 pln
Pobyt dwutygodniowy 1600 pln
Ceny obejmuje jazdy konne oraz zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie (trzy posiłki)

MOŻLIWOŚD PRZYJAZDU Z WŁASNYM KONIEM
Dzienny koszt pobytu konia 30 pln (boks, słoma, siano, owies, obsługa, padok)

REZERWACJA
Zaliczkę w wysokości 500 pln należy wpłacid do 10 stycznia 2010 na konto:
Marcin Konarski, Żółkiewka 27/1, 58-150 Strzegom, nr konta 24 1090 2343 0000 0005 9801 1537
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