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Ośrodek Jeździecki 
Zbrosławice 

GODZINY JAZD: 
W trakcie roku szkolnego: 
W dni robocze : o godzinie   17.oo i 19.oo 
(należy się umówić) 
W soboty: o godzinie 12.oo i 16.oo i 18.oo         
W niedziele: o godzinie 12.oo i 16.oo 
W trakcie wakacji/ ferii:      
codziennie o godzinie  18.oo 
 

CENY JAZD KONNYCH 
Osoby początkujące: 
Lonża - 0,5 godz. – 45 zł.  - Na lonże należy 
umówić się telefonicznie z instruktorami 
Spacer – 10 minut – 15 zł. – (na spacerki 
zapraszamy w dni wolne od pracy pomiędzy 
godz. 12 a 14 oraz pomiędzy godz. 15 a 17 – nie 
trzeba się zapisywać) 
Osoby jeżdżące: 
Jazdy pojedyncze  grupowe – 45 zł. – 1 godz. 
Karnet na 10 jazd  - 400 zł. - na 10 jazd (ważny 30 
dni od daty zakupu) 
Karnet - Treningi sportowe – 350 zł./karnet -   70 
zł/godz. (ważny 5 tygodni ) 
Szkółka jeździecka – Karnet na 20 jazd - 700 zł. 
(ważny 3 miesiące)– Stałe grupy ćwiczebne zajęcia 
2 razy w tygodniu w grupach o podobnym stopniu 
zaawansowania. (Rozpoczęcie zajęć szkółek 
około 1 października i około 20 lutego) 
Pojedyncze treningi sportowe skokowe i 
ujeżdżeniowe –  80 zł/godz. -  Każda nieobecność nie 
zgłoszona z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem 
powoduje wykreślenie jazdy z karnetu jakby się normalnie 
odbyła. 

 
Ośrodek posiada Certyfikat I kategorii 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

 
Jazdy indywidualne:  
Termin i godzina do uzgodnienia z instruktorami 
Wyjazd w teren – 110 zł. – czas trwania ok. 2 
godz.  Termin i godzina do uzgodnienia z instruktorami. 
HIPOTERAPIA  - Zajęcia indywidualne 
– 0,5 godz. 40,00 zł. 
Na terenie naszego Ośrodka organizowane są 
egzaminy na Odznaki PZJ  brązową i srebrną 
Koszt Egzaminu  na Odznakę PZJ – 130 zł. 
(obowiązkowo: zaliczka 65 zł. na konto) 
Egzamin Poprawkowy na Odznakę PZJ – 100 zł. 
(obowiązkowo: zaliczka 35 zł. na konto) 
Koń na egzamin na Odznakę PZJ – 60 zł. 
Kontakt do instruktorów: 
Instruktorzy   
Instruktor rekreacji - 
Karolina Rutkowska – 692 824 
789 jazdy rekreacyjne i jazdy 
sportowe: wtorek, czwartek, 
piątek,  niedziela 

Instruktor rekreacji 
-Bibianna Klonowska 
-  tel. 502 338 690 
jazdy rekreacyjne - 
poniedziałek, środa, 
sobota 
Hipoterapia – zajęcia 
ustalane indywidualnie  

Instruktor rekreacji -Natalia 
Bartosik -  tel. 572942974 
jazdy rekreacyjne i jazdy 
indywidualne poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek 

Instruktor rekreacji -
Natalia Pierz -  tel. 
510156424 jazdy 
rekreacyjne czwartek;  
sobota tylko jazdy 
indywidualne 

 Instruktor sportu 
Marcin Jońca             – 
tel. 607 797 268 
treningi sportowe 

Tel. Biuro 322337000 lub 
322337103 (poniedziałek-

piątek w godz. 8-15) 
 ewentualnie 
606788368 

Dogodny dojazd – 7 km od Autostrady A1 – 
węzeł Wieszowa 
Autobusami KZK GOP:  
z Gliwic „80”, 
Tarnowskich Gór „80”, „191”,  „153” 
z Bytomia i Pyskowic „20”  
przystanek 100m od Ośrodka. 
 


