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Zbrosławice  
 PÓŁKOLONIE  
JEŹDZIECKIE 

 
Profesjonalna szkoła jeździecka    
 
Jeśli jesteś zainteresowany jazdą konną i chcesz 
intensywnie rozwijać swoje umiejętności 
jeździeckie to dobrze trafiłeś. W trakcie naszych 
półkolonii będziesz miał możliwość aktywnego 
poznawania tajników jeździectwa oraz uczestnictwa 
w różnorodnych zajęciach teoretycznych i 
praktycznych.. Ośrodek Jeździecki w Zbro-
sławicach przez lata stanowił centrum 
akademickiego sportu jeździeckiego. W tej 
niewielkiej  miejscowości położonej pomiędzy 
Tarnowskimi Górami trenują czołowi polscy 
jeźdźcy i odbywają się liczne zawody jeździeckie. 
Rozbudowana infrastruktura ośrodka pozwala na 
doskonalenie umiejętności jeździeckich na każdym 
stopniu zaawansowania i w każdą pogodę.  

             

   
     
        
 

Jakie atrakcje nas czekają? 
Półkolonie odbywać się będą na terenie 
certyfikowanego Ośrodka Jeździeckiego 
„Zbrosławice” zajmującego powierzchnię ok. 14 ha 
ogrodzonego, urozmaiconego terenu. Na terenie 
ośrodka znajdują się dwie stajnie na ok. 60 koni, 
kompleks krytych ujeżdżalni (największa o 
wymiarach 70 x 36 m), ujeżdżalnie odkryte, domki 
fińskie, kompleks gastronomiczno-noclegowy w 
„Starym Młynie”, kawiarnia i świetlica, plac zabaw, 
boisko oraz kawiarenka internetowa. Kurs obejmuje 
zajęcia praktyczne prowadzone pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów jazdy konnej oraz 

wykłady teoretyczne z jeździectwa oraz teorii 
hodowli koni, a także spotkania z trenerami i 
jeźdźcami. Całość dopełnią liczne gry i zabawy 
rekreacyjne. 
Profesjonalne kursy jeździectwa (10 - 18 lat) 
Jesteś początkującym jeźdźcem lub może masz już 
spore umiejętności jeździeckie? Nieważne, po 
skończeniu naszego kursu będziesz przynajmniej 
dwa razy lepiej jeździć konno. Codziennie czekają 
cię dwa bloki teoretycznej i praktycznej nauki 
jazdy konnej odbywające się na terenie ośrodka.   
Szkolenie praktyczne dla jeźdźców początkują-
cych obejmuje jazdy indywidualne na lonży (60 
minut dziennie) do czasu uzyskania zezwolenia 
instruktora na uczestnictwo w zajęciach 
grupowych. Ponadto nauka samodzielnego 
przygotowania konia do jazdy (czyszczenie i 
siodłanie) – pod okiem instruktorów i przy 
pomocy tzw. waletów, karmienie koni i 
porządkowanie stajni. Dla wszystkich chętnych 
próba woltyżerki.  
Szkolenie praktyczne dla jeźdźców zaawanso-
wanych to jazdy konne (dwa razy dziennie po 60 
minut ), nauka lonżowania, próba woltyżerki, 
pomoc jeźdźcom początkującym, pielęgnacja 
konia będącego pod opieką: samodzielne 
przygotowanie konia do jazdy (czyszczenie i 
siodłanie) – pod okiem instruktorów, karmienie 
koni i porządkowanie stajni. Kurs kończy się 
praktycznym sprawdzianem nabytych 
umiejętności, a uczestnicy otrzymają certyfikat 
jego ukończenia.  
 
Dla jeźdźców zaawansowanych możliwość 
przystąpienia w przedostatnim dniu obozu do 
egzaminu na Odznakę PZJ Brązową lub srebrną – 
dodatkowy koszt 65 zł. 

 
Program obozu urozmaicimy wyjazdem do 
Multikina oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich 
Górach (8 km od Ośrodka). W Parku czeka wiele 
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wodnych atrakcji, między innymi: basen z falą, 
„rwąca rzeka”, zjeżdżalnie itd. Dodatkowo 
różnorodne zajęcia rekreacyjne: ogniska, gry i 
zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, 
dyskoteki, a w przypadku upalnej pogody również 
wyjazdy na kąpielisko.  
 
 

 
 
Informacje praktyczne 
Na obóz należy zabrać stój do jazdy konnej: buty 
z płaską i twardą podeszwą oraz niewielkim 
obcasem (sztyblety), sztylpy - skórzane ochraniacze 
zakładane jak cholewka na łydkę, będące ważnym 
uzupełnieniem do obuwia typu "półbuty", spodnie - 
najlepiej typowe jeździeckie bryczesy lub długie do 
kostki, dobrze przylegające do nóg, bez grubych 
szwów, nakrycie głowy: atestowany kask 
jeździecki, kurtkę przeciwdeszczową, strój ką-
pielowy i legitymację szkolną.  
Na terenie obiektu znajduje się sklep ze sprzętem 
jeździeckim, w którym można zakupić podstawowe 
wyposażenie jeźdźca. Orientacyjne ceny: kask do 
jazdy konnej ok. 150 zł, bryczesy ok. 100 zł, 
sztyblety ok. 160 zł. sztylpy ok. 80 zł . 

 
 
 

   Ceny i terminy: 
Termin 

Z dwudaniowym 
obiadem Bez wyżywienia 

  
Cena 
półkolonii  

Cena 
półkolonii  

Cena 
półkolonii 

 Cena 
półkolonii 

1 godz. 

  

2 godz. 
jazdy 
dziennie 
jeżdżący  

 jazdy 
dziennie  
jeżdżący  

2 godz. 
jazdy 
dziennie  
jeżdżący  

1 godz. 
jazdy 
dziennie 
jeżdżący  

  

1 godz. 
jazdy 
dziennie  
początkujący 

0,5 godz. 
dziennie 
jazdy 
początkujący 

1 godz. 
jazdy 
początkujący 

0,5 godz. 
dziennie 
jazdy 
początkujący 

29.06 - 09.07 1000zł  760zł  820 zł. 580 zł. 
10.07 - 20.07 1000zł  760zł  820 zł. 580 zł. 
21.07 - 31.07 1000zł  760zł  820 zł. 580 zł. 
01.08 - 11.08 1000zł  760zł  820 zł. 580 zł. 
12.08 - 22.08 1000zł  760zł  820 zł. 580 zł. 
23.08 - 31.08   810zł  630zł  670 zł. 500 zł. 
 
Promocja: zniżka 50 zł. zapis i zaliczka w 
wysokości 200 zł. do dnia 15.04.2013. 
 
Drugie śniadanie dzieci przynoszą ze sobą. 
Dla dzieci z wykupionym obiadem pobyt w 
Ośrodku w godzinach 8.00-18.00.  
Dla dzieci bez wykupionego obiadu w godzinach 
od  8.00-14.30 . 
Opłata za turnus zawiera realizację programu 
ubezpieczenie, opiekę medyczną i wychowawczą. 
 
Kurs kończy się praktycznym sprawdzianem 
nabytych umiejętności, a uczestnicy otrzymają 
certyfikat jego ukończenia. 
 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia w biurze Ośrodka 
Jeździeckiego w Zbrosławicach w godzinach 8-15 
Tel. 32 2337000 lub 2337103 
 
 

zapraszamy 
 

Nasze dane:  
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice Sp. z o.o.  
ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice  
Nasze konto: BS Tarnowskie o/Zbrosławice 48 8463 0005 
2002 0021 1057 0001 
www.zbroslawice.info.pl 
tel. 32 2337000 
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl   

 


