• 2 jazdy dziennie w sesjach przed i po południowych - łącznie 10 jazd
• codzienna ogólnorozwojowe zajęcia sportowe
• prace w stajni i przy obsłudze koni przed i po jazdach konnych
• poranne dyżury karmienia koni
• dzień video – nagrywanie jazd i omawianie filmów – korekta dosiadu
• zajęcia z woltyżerki

• gra terenowa - podchody
• wyjście na basen /nad jezioro w zależności od pogody
• wieczór karaoke / dance hall
• wieczór filmowy
• sport jeździecki od kuchni spotkania/wykłady jeździeckie z zawodnikami
• możliwość zdawania na odznakę PZJ Jeżdżę Konno

Zajęcia na kursie ABC skoków przez przeszkody przeznaczone wyłącznie dla uczestników
potrafiących wykazać się swobodnym opanowaniem konia w 3 chodach.
Program obejmuje 5 h zajęć z nauki skoków przez przeszkody, w ramach jazd konnych programu
podstawowego.
Kwalifikacja do udziału w programie odbywa się na pierwszych zajęciach jazd konnych. Do programu
kwalifikuje komisja 2 instruktorów. Decyzja komisji jest niepodważalna.
Osoby przyjęte do uczestnictwa w kursie „ABC skoków przez przeszkody” muszą posiadać osobną
zgodę rodziców/opiekunów na udział w zajęciach.
Dopłata do kursu ABC skoków wynosi 250 zł
Płatności za udział w programie „ABC skoków przez przeszkody” dokonuje się na zakończenie
turnusu. Udział w programie jest kwalifikacją do egzaminu na odznaki jeździeckie organizowanego
przez LKJ Moszna na terenie Stadniny Koni Moszna na koniec lipca i sierpnia 2022 r.

Młodzież 10 - 18 lat nie posiadająca przeciwwskazań do udziału w zajęciach z jazdy konnej.
• rozpoczęcie turnusu – każda niedziela
rejestracja uczestników w godz. 14.00 – 16:00, pierwsze świadczenie : kolacja,
• zakończenie turnusu – każda sobota
wyjazd uczestników po godz. 14.00 , ostatnie świadczenie : obiad

turnu
s

Terminy

Cena podstawowa

Pokój z
łazienką

Dopłata do
ABC skoków

I

26.06 – 02.07

1690

210

250

II

03.07 – 09.07

1690

210

250

III

10.07 – 16.07

1690

210

250

IV

17.07 – 23.07

1690

210

250

V

24.07 – 30.07

1690

210

250

Egzamin na odznaki
jeździeckie

190

VI

30.07.2022
( sobota )
31.07 – 06.08.

1690

210

250

VII

07.08 – 13.08

1690

210

250

VIII

14.08 – 20.08

1690

210

250

IX

21.08 – 27.08

1690

210

250

27.08.2022
( sobota )

Egzamin na odznaki
jeździeckie

190

IS

28.08 – 03.09

1390

210

150

IIS

04.09 – 10.09

1390

210

150

1.Wyżywienie :
✓ śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
✓ stały dostęp do wody mineralnej, zimnych i ciepłych napojów,
✓ możliwość diety wegetariańskiej ( należy zgłosić przy formularzu rezerwacyjnym)
2.Zakwaterowanie : na terenie Stadniny Koni Moszna w pokojach o standardzie młodzieżowym
✓ 2-4 osobowych ze wspólną łazienką zlokalizowaną na korytarzu
✓ 2-3 osobowych z łazienką w pokoju
3.Program szkolenia podstawowego i zajęć dodatkowych
4.Opiekę wykwalifikowanych instruktorów i opiekę pedagogiczną wychowawców
5.Ubezpieczenie PZU ( NNW do kwoty 15.000 zł )
Zalecane dokupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW Sport ( informacje na stronie PZJ )

Uczestnicy obozu sportowego muszą posiadać przy sobie:
• ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości,
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej
• Uczestnicy kursu nauki skoków przez przeszkody muszą posiadać osobną zgodę rodziców
/opiekunów na udział w zajęciach w ramach programu specjalistycznego.

Celem uzyskania potwierdzonej rezerwacji miejsca na turnusie należy :
1. Dostarczyć na adres organizatora ( pocztą lub mailem ) wypełnioną kartę/zgłoszenia
2. Dokonać wpłaty zadatku w wysokości 650 zł na rachunek organizatora w Banku Spółdzielczym
Gogolin O/Strzeleczki NR: 61 8883 1028 2003 0000 1355 0001 tytułem : wpłata zadatku - obóz
jeździecki - imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu
3. O przyznaniu miejsca na turnusie decyduje kolejność wpływu opłaconych zgłoszeń.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi z
wyjątkiem ewentualnej konieczności odwołania obozów przez organizatora.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatora:

Ludowy Klub Jeździecki Moszna ;
47-370 Zielina , ul. Wiejska 30
Tel. 77/ 466 88 33
e-mail: lkj@moszna.pl
Organizator zwraca się do rodziców lub opiekunów prawnych o osobisty dowóz dzieci z uwagi na
konieczność podpisania na miejscu niezbędnych dokumentów.

Uczestnicy zajęć z jazdy konnej muszą posiadać następujący strój jeździecki :
• kamizelki jeździeckie
• obcisłe spodnie typu bryczesy lub obcisłe spodnie bawełniane typu ”leginsy”,
• rękawiczki z pięcioma palcami skórzane lub specjalnie gumowane,
• buty skórzane, wysokie usztywniające kostkę z płaską podeszwą
• ewentualnie własny toczek/kask ochronny
• kurtki przeciwdeszczowe

które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o rezerwacji
miejsca na obozie :
1. Uczestnicy obozu są zakwaterowani w pokojach o standardzie młodzieżowym - nie hotelowym,
pokoje posiadają podstawowe niezbędne wyposażenie.
2. W czasie trwania obozu – uczestnicy sami dbają o porządek w pokojach.
3. Uczestnicy obozu mogą przebywać w stajni wyłącznie pod opieką instruktorów.
4. Uczestnicy obozu muszą być otwarci na wykonywanie poleceń instruktorów i wychowawców.
5. Decyzje instruktorów związane z przydziałem do grup zaawansowania są niepodważalne.
6. Podczas zajęć z jazdy konnej każdy uczestnik musi mieć nałożoną kamizelkę ochronną.
7. Program obozów i stan sanitarny pomieszczeń w czasie obozów podlega kontroli Kuratorium w
Opolu oraz powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach.
8. Egzaminy na odznaki jeździeckie odbędą się pod warunkiem przyjęcia min. 10 zgłoszeń.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania egzaminu na odznaki w przypadku zebrania zbyt
małej ilości zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów obozów oraz modyfikacji programu w
celu zachowania bezpieczeństwa uczestników w przypadku zaistnienia wyższej konieczności
związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

