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Informacje ogólne : 
✓ Umawianie się na jazdy – telefonicznie bezpośrednio u instruktorów (poniżej telefony do instruktorów.  

✓ Wszystkie sprawy związane z jazdami załatwiamy u instruktorów w STAJNI  NR 1  

✓ Opłaty za jazdy tylko u instruktorów 

✓ Biuro Ośrodka – udziela informacji; biuro nie umawia na jazdy konne 

✓ Preferowana jest  płatność za jazdy konne formą elektroniczną; karta, telefon, blik, przelew 

 

Cennik jazd konnych 
Jazdy pojedyncze  
 Rodzaj jazdy  Cena jazdy 

Jazda rekreacyjna w grupie, zastęp – 1 godz. 80 zł. 

Jazda na lonży – 0,5 godz. 80 zł. 

Jazda  zapoznawcza przed odznaką (skoki + ujeżdżenie) - 1 godz. (max 2 os. na jeździe ) 160 zł. 

Jazda ujeżdżeniowa lub jazda rekreacyjna (max 3 os. na jeździe) - 1 godz. 115 zł. 

Jazda pojedyncza w kursie przygotowawczym do odznaki (w przypadku nieobecności 

stałego członka sekcji można jednorazowo skorzystać z jego miejsca) - 1 godz. 
130 zł. 

 Spacerek na koniu lub kucyku 

– 10 minut 
 25 zł. 

Hipoterapia – 0,5 godz. 80 zł. 

 Zajęcia dla najmłodszych Nauka czyszczenia i siodłania - 15 minut oraz 20 minutowy 

spacerek na koniu lub kucyku 
 70 zł. 

Karnety  
Rodzaj karnetu na jazdy Cena 

Karnet na  10 jazd rekreacyjnych -    10 godz. 

Ważny 6 tygodni od daty zakupu 

650 zł. 

1 godz. 65 zł. 

Karnet na 6 jazd na zajęcia przygotowujące do zdawania odznak jeździeckich w tym: trzy 

jazdy ujeżdżeniowe i trzy jazdy skokowe - (max 3 osoby na jeździe) 

Ważny 8 tygodni od daty zakupu 

690 zł. 

1 godz.  115 zł. 

Karnet na  5 jazd  rekreacyjnych – w zastępie 

5 godz. 

Ważny 6 tygodni od daty zakupu 

375 zł. 

1 godz./75 zł. 

  

Karnet na 5 jazd ujeżdżeniowych lub 5 jazd rekreacyjnych (max 3 os. na jeździe) - 5 godz. 

Ważny 6 tygodni od daty zakupu 

525  zł. 

1 godz. 105 zł.  

Karnet na  5 jazd na lonży 

Ważny 6 tygodni od daty zakupu 

  

375 zł. 

0,5  godz. / 75 zł. 

Karnet na  12 jazd na zajęcia przygotowujące do zdawania odznak jeździeckich (sześć jazd 

ujeżdżeniowych i sześć jazd skokowych)  - Ważny 90 dni od daty zakupu 

 1320 zł. - 

12 godz. 

1 godz. – 110 zł. 

 

Każda nieobecność nie zgłoszona z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem powoduje wykreślenie jazdy z karnetu lub 

zobowiązuje do zapłaty  - jakby jazda się normalnie odbyła. 

Na okres wakacji sprzedaż karnetów jest zawieszona. 

 

GODZINY JAZD: 
W trakcie roku szkolnego: 

W dni robocze : od godziny   16.oo - należy się umówić 

W soboty i w niedziele : od godziny 12.oo - należy się umówić 

Spacerki na koniach lub kucykach dla początkujących : 

w soboty i w niedziele w godzinach od godziny 12.00 do  godziny 16.00 - bez umawiania się 
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piątek od  17.30 - bez umawiania się 

 

W trakcie wakacji:       

Spacerki dla początkujących piątki, soboty i niedziele od godziny  17.30 do 19.30- bez umawiania się 

Lonże: piątki 17.30 do 19.30, soboty i niedziele od godziny  12.00 do 16.00 należy się umówić 
 

Egzaminy na odznaki PZJ 
Na terenie Ośrodka organizowane są egzaminy na Odznaki PZJ  brązową i srebrną. Koszt Egzaminu  na 

Odznakę PZJ – 200 zł. (obowiązkowo: zaliczka 80 zł. na konto klubu – LZJ DRAMA Zbrosławice nr konta: 

90 8463 0005 2002 0022 1740 0001) reszta płatna w dniu egzaminu.  

Wypożyczenie konia z Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice na egzamin na Odznakę PZJ – 200 zł 
 

 

Instruktorzy: 
Imię i nazwisko instruktora  

Uprawnienia  oraz  telefon kontaktowy 

Prowadzenie jazd:  

 

O szkoleniowcu 

Karolina Rutkowska (Kolińska) – 

Instruktor szkolenia podstawowego PZJ -  

 tel. 692824789. 

 (nie dzwonić w czwartki w niedziele) 

Prowadzenie jazd: poniedziałki, 

wtorki,  piątki i niedziele.   

 

Zawodnik III klasy sportowej w skokach i II klasy 

sportowej w ujeżdżeniu.  

Instruktor  z wieloletnim doświadczeniem, 

przygotowuje do zdawania odznak 

Natalia Pierz –   

Instruktor szkolenia podstawowego PZJ -  

 tel. 510 156 424 

 

Prowadzenie jazd: środy, 

 czwartki,  oraz w soboty 

Posiada złotą odznakę PZJ   

Prowadzi jazdy rekreacyjne, sportowe, 

przygotowuje do zdawania odznak.  

Emilia Budarczyk –   

Instruktor szkolenia podstawowego PZJ - 

 tel. 693 054 451 
 

Prowadzenie jazd: poniedziałki, 

czwartki oraz w soboty 

Zawodnik w konkurencji  ujeżdżenia i skoków - 

starty w ujeżdżeniu kl. L, P ; skoki ZT–50, 70 cm. 

Posiada złotą odznakę PZJ  

Prowadzi jazdy rekreacyjne, sportowe, 

przygotowuje do zdawania odznak. 

Wioleta Wojniak – Instruktor rekreacji  

ze specjalnością jazda konna  oraz 

instruktor hipoterapii  

 tel. 698382400.  
 

Prowadzenie jazd konnych : 

poniedziałki,  piątki, niedziele 

Hipoterapia - zajęcia 

indywidualne umawiane na 

konkretny dzień i konkretną 

godzinę 

Posiada srebrną odznakę PZJ 

 

Prowadzi jazdy:  rekreacyjne oraz  

jazdy przygotowujące do zdawania odznak.  

Marcin Jońca – Instruktor sportu tel. 607 

797 268. 

Tylko treningi sportowe – dla 

jeźdźców zaawansowanych  

Zawodnik II klasy sportowej w skokach. 

Sędzia III klasy skoki 

Sędzia stylu;  Kwalifikator 
 

Dojazd – 7 km od Autostrady A1 – węzeł Wieszowa – zjazd Zabrze Północ 

Autobusami KZK GOP:  z Gliwic „80”, z Tarnowskich Gór „80”, „191”,  „153” z Bytomia i Pyskowic „20”  

przystanek 100m od Ośrodka. 
 

Zalecona forma płatności za jazdy – elektroniczna: Karta, blik, telefon, przelew.  

Nr konta Ośrodka: do płatności za jazdy: 22 1020 2368 0000 2802  0600 9213 
 

 

Wycieczki szkolne :  
W programie: Zwiedzanie Ośrodka z przewodnikiem (pogadanka o koniach), Przejażdżka Bryczką (ok. 15 minut każda 

grupa), Przejażdżka wierzchem na koniu lub kucyku (spacerek około 5  minut każde dziecko).Ognisko z kiełbaskami 

(Zapewniamy kiełbasę, chleb, tacki, ketchup, serwetki) 

Koszt wycieczki: 45 zł. od osoby   Czas trwania około 3 godzin.       1 opiekun na 10 dzieci gratis 

Polecamy zabranie ze sobą sprzętu sportowego np. piłki, rakietki, ringo itp. i we własnym zakresie zorganizowanie dzieciom gier 

i zabaw sportowo rekreacyjnych .  
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Letnie Obozy jeździeckie 

 

Turnusy 11 dniowe (10-cio dobowe) zapisy od 15 stycznia 
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