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Zimowe Półkolonie Jeździeckie  

Zbrosławice 2023  

     

Zapraszamy dzieci i młodzież na Zimowe Półkolonie 

Jeździeckie do Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach. 
 

1 turnus 16-20.01.2023r. 2 turnus 23-27.01.2023r.. 

Koszt jednego turnusu 1100 zł.  - Pobyt dzieci od 8 do 16 – turnusy od poniedziałku do piątku. 

Minimalny wiek uczestników 8 lat 

W programie : 
Część jeździecka –  

• Codziennie jazda konna – 1 godz. dziennie dla 

zaawansowanych oraz 0,5 godz. dziennie dla 

jeźdźców początkujących na lonży. 

• Samodzielne przygotowywanie konia przed jazdą  i 

po jeździe: czyszczenie, siodłanie, rozsiodływanie 

(wszystko pod okiem doświadczonej kadry 

instruktorskiej i ich pomocników) 

• Codziennie ciut wiedzy teoretycznej (zajęcia 

teoretyczne dotyczące jazdy, koni, ciekawostki – 

projekcja przejazdów zawodników)  

• Porządki stajenne 

• Pomoc innym jeźdźcom na jazdach i w stajni 

• Ostatniego dnia półkolonii dla chętnych możliwość 

przystąpienia do odznaki jeżdżę konno 

• 28 stycznia możliwość przystąpienia do odznaki 

brązowej lub srebrnej  

• Dla chętnych możliwość dokupienia drugiej  jazdy w 

ciągu dnia – dopłata 375 zł. 

Posiadamy kryte ujeżdżalnie, więc jazdy podczas 

półkolonii odbywać się będą bez względu na pogodę. 

Część rekreacyjna: 

• gry i zabawy  stolikowe: (m.inn. gramy w karty, 

warcaby, szachy, rysujemy, origami, modelujemy 

balony,  cymbergaj) 

• zabawy integracyjne (czółko, kalambury, karaoke, 

byłem w sklepie i kupiłem, głuchy telefon, tańce 

integracyjne; itp.) 

• gry i zabawy na świeżym powietrzu (w zależności od 

pogody: śnieżki i jabłuszka w ruch, konkurs na 

najładniejszego bałwana, poszukiwanie skarbu itp.) 

• spacerki po najbliższej okolicy 

• Ostatniego dnia półkolonii zawody Hobby Horse 

oraz ognisko pożegnalne pobyt do 18.30 

 
 

Wyżywienie : 
• Śniadanko zjadamy w domu 

• Jakąś kanapkę możemy zabrać na drugie śniadanko 

• Zapewniamy obiadek  

• Do dyspozycji uczestników jest cały czas gorąca 

herbatka i niegazowana woda mineralna 

 

Zapewniamy: 
• Opiekę kierownika i wychowawcy a podczas jazd 

instruktora 

• Cieplutką świetlicę 

• Ubezpieczenie NW i NNW 

 

Półkolonie zgłoszone do MEN 

Koszt półkolonii 1100,00 zł  
Maksymalnie do 7 dni po zapisie zaliczka na konto w wysokości - 100 zł. Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji. 

Dopłata nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed półkoloniami.  

Zapisy telefoniczne tel. 322337000 lub 606788368 

Ilość miejsc ograniczona. 
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