Doskonalenie umiejętności w zakresie skoków i ujeżdżenia dla jeźdźców
posiadających brązową i srebrną odznakę jeździecką

Zajęcia praktyczne :
- 10 godzin zajęć jeździeckich w sesjach przed i po południowych w tym :
- zajęcia z korekcji dosiadu
- ćwiczenie elementów czworoboku
- przejazd czworoboku z oceną sędziego
- nagrywanie i analiza przejazdów
- doskonalenie techniki skoków w szeregach gimnastycznych
- praca na drążkach i nauka jazdy w liniach parkurowych
- prace pielęgnacyjne przy koniach
- dyżury porannego karmienia koni
- sobota spersonalizowana jazda zakończeniowo/podsumowująca
Zajęcia teoretyczne :
• wykłady za zakresu hodowli i teorii jazdy konnej

Szkolenie przeznaczone dla uczestników w wieku 10 do 18 lat
posiadających zdany egzamin na brązową odznakę jeździecką

• sesja I

: 23.01-29.01.2022

Termin ferii dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
• sesja II : 06.02-12.02.2022

Termin ferii dla województw: Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie
• sesja III : 20.02-26.02.2022

Termin ferii dla województw: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Rozpoczęcie każdego szkolenia - niedziela o godz. 16:00.
Zakończenie każdego szkolenia - sobota o godz.14:00

1.560 zł z wyżywieniem w postaci 5 posiłków ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja )
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach na terenie Stadniny. O koszt i dostępność noclegów
należy pytać przy rejestracji uczestnika.

Maksymalna ilość uczestników szkolenia wynosi 12 osób
Warunkiem rezerwacji miejsca na turnusie jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł
O przyznaniu miejsca decyduje kolejność rejestracji opłaconych zgłoszeń.

Zasady rezerwacji miejsca na szkoleniu :
1. Dostarczyć na adres organizatora wypełnioną kartę/zgłoszenia
2. Wpłacić zadatek w wysokości 500 zł
3. Dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w obozie i oświadczenie o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej

Zgłoszenia kierować na adres organizatora:

Ludowy Klub Jeździecki w Mosznej
47-370 Zielina, ul. Wiejska 30
Tel. + 77 466 88 33, 466 84 29
Fax: + 77 466 16
mail :lkj@moszna.pl
Bank Spółdzielczy Strzeleczki : 61 8883 1028 2003 0000 1355 0001
Wpłata zadatku stanowi podstawę rezerwacji miejsca na turnusie .
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi !
Pozostała część należności za udział w szkoleniu jest płatna gotówką po przyjeździe na miejsce.
Istnieje możliwość otrzymania rachunku uproszczonego. Klub nie jest płatnikiem VAT.

Każdy uczestnik ferii w siodle musi posiadać przy sobie : ważną legitymację szkolną lub inny dowód
tożsamości,.Organizator zwraca się do rodziców/opiekunów o osobisty dowóz dzieci z uwagi na
konieczność podpisania na miejscu niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu.
Uczestnicy są zobowiązani przygotować na zajęcia odpowiedni strój do jazdy konnej w tym:
• spodnie jeździeckie - bryczesy lub obcisłe spodnie bawełniane typu ”leginsy”,
• rękawiczki z pięcioma palcami do jazdy konnej
• ciepłe podkolanówki
• buty jeździeckie lub buty skórzane, wysokie usztywniające kostkę z płaską podeszwą
• kurtki lub kamizelki zimowe
• własny toczek/kask ochronny
• Obowiązkowo kamizelki do jazdy konnej !

