KONNE PÓŁKOLONIE LETNIE
Wiek 7-12 lat
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na półkolonie
letnie. Będzie to czas na pozyskanie nowych umiejętności
jeździeckich oraz poznanie życia toczącego się w stajni.
Konie pozwolą dzieciom przeżyć niezapomniane chwile w
siodle oraz spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu.
Półkolonie trwają od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do 16.00.
TERMIN TURNUSU
POKO1/21
12.07-16.07.2021
CENA: 825

zł

W programie:
- 1h zajęć tematycznych dziennie (oprowadzanie po stajni, karmienie koni, nauka czyszczenia
i siodłania koni, mycie koni)
- 1 godzina dziennie jazdy konnej dla osób jeżdżących samodzielnie, dostosowana do
poziomu zaawansowania,
- dla osób początkujących lonża trwająca 30 minut. Jest to optymalny czas biorąc pod uwagę
ograniczoną wytrzymałość mięśni przy podążaniu za ruchem konia
- animacje, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w grupach, ognisko
- wycieczka do westernowego miasteczka Silverado City, zobaczymy konne show, napad
na bank, scenki z życia mieszkańców miasteczka, weźmiemy udział m.in. w konkursach rzut
kapeluszem czy łapania celu na lasso,
- „koń by się uśmiał“ czyli dzień skeczy i zabawnych końskich historii
- zajęcia plastyczne oczywiście o tematyce jeździeckiej :)
- zajęcia muzyczne, sportowe, zręcznościowe a na niepogodę: planszówki, łamigłówki,
kolorowa kreda, letni seans filmowy z chrupaniem,
Pobyt dzienny oraz wyżywienie w Niepublicznej Szkole Podstawowej „4 Pory Roku”,
w Cielu.

Zajęcia konne odbywać się będą w Stadninie Koni Olimpia (11 km od Bydgoszczy)
zlokalizowanej w pięknej, spokojnej okolicy nieopodal lasu. Prowadzona jest tu własna
hodowla koni ras szlachetnych. Wyszkoleni instruktorzy prowadzą naukę jazdy konnej na
wszystkich poziomach zaawansowania na sprowadzonych prosto z Wielkiej Brytanii koni rasy
Tinker, które uważane są za jedne z najbardziej zrównoważonych nauczycieli adeptów
jeździectwa.
Świadczenia w cenie: realizacja programu, wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad),
ubezpieczenie NNW w AXA, opiekę wychowawców, opiekę instruktora jeździectwa.
Transport: dojazd własny lub za dodatkową opłatą busem z/do Bydgoszczy
(dodatkowy koszt 100 zł).
Niezbędnik uczestnika:
- odzież jeździecka (długie spodnie, pełne buty z płaską podeszwą i obcasem)
- odzież na przebranie stosowna do pogody (najlepiej sportowa, długi, krótki rękaw
zamiennie, kalosze)

