
Ruszają zapisy na wakacje  w formie „ półkolonii” w Stajni 
Biały Las  

 
Zapraszamy dzieci i młodzież do Certyfikowanego Ośrodka Jeździeckiego PZJ na 

warsztaty jeździeckie w formie półkolonii jeździeckich. Nasz ośrodek ma duże 
doświadczenie w pracy z dziećmi i końmi. Prowadzimy własną sekcję sportową, której 
członkowie regularnie odnoszą sukcesy w zawadach skokowych jak i ujeżdżeniowych. 

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną, nowoczesną infrastrukturą. 
Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra szkoleniowa na spokojnych, 

bezpiecznych kucach i koniach a poza zajęciami z jazdy konnej nad dziećmi opiekę 
sprawują: 

doświadczeni animatorzy gier i zabaw  
:Instruktor Sportu PZJ 

Trener jeździectwa PZJ II klasy 
Instruktor Rekreacji o spec. jazda konna 

Wychowawca kolonijny 
  

 
Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i edukację a tuż za nimi – dobrą 

zabawę 
 

OFERUJEMY: 
 

· Naukę i doskonalenie jazdy konnej - jazdy odbywają się codziennie (dla osób 
początkujących zajęcia trwają 30 minut, dla osób jeżdżących samodzielnie – 45minut) 

· Naukę prawidłowego siodłania konia 
· Wyjazd/spacer w teren 

- Profesjonalną sesję zdjęciową z wybranym koniem – zdjęcia będą dostarczone na 
koniec turnusu 

· Gry i zabawy zręcznościowe 
· Zajęcia plastyczno - techniczne 

· Spacery po okolicy 
· Test wiedzy jeździeckiej 

· Zajęcia teoretyczne i praktyczne – podstawy anatomii koni, maści i odmiany, 
zachowania koni...) 

· Zabiegi pielęgnacyjne koni (czyszczenie, zaplatanie, kąpiel) 
· Pielęgnacja sprzętu jeździeckiego 

· Prace porządkowe przy koniach ( w stajni i na padokach) 
· Przekąska na drugie śniadanko 

· Ciepły domowy obiadek podawany w naszej restauracji oraz całodzienny dostęp 
do zimnych napojów  



- Wszystkich uczestników obejmuje grupowe ubezpieczenie NNW 
· Dla wszystkich uczestników turnusu przewidziane dyplomy  

 
Zajęcia odbywają się od godziny 9:00  do 15:30 * (Istnieje możliwość 

wcześniejszego przywiezienia dziecka – po wcześniejszym zgłoszeniu 
wychowawcy jednak prosimy aby dzieci odbierane były punktualnie) 

-  
W turnusie uczestniczy maksymalnie 16 osób. Minimalny wiek dziecka to 7lat 

-  
 

 
 Turnusy: 

 
• Turnus I – 28.06 – 2.07 
• Turnus II – 5.07 – 9.07 
• Turnus III – 2.08- 6.08 
• Turnus IV - 16.08 – 20.08 
 
Opłaty 
Koszt :900zł.brutto za tydzień (od poniedziałku do piątku) 
Prosimy o kontakt wyłącznie poprzez adres mailowy: akademia.bialylas@gmail.com - zgłoszenia 
w innej formie nie będą brane pod uwagę  
 
W przypadku zebrania mniejszej liczby dzieci niż 9 – organizator ma prawo odwołać 
termin i zaproponować inną datę 
 
W celu rezerwacji miejsc prosimy o wpłatę zaliczki wysokości 200zł na konto lub 
gotówką – w tytule koniecznie proszę wpisać :Warsztaty jeździeckie. Pozostałą część 
oplaty prosimy wpłacać gotówką w pierwszym dniu warsztatów.  
-  

BZWBK  
Biały Las Grzegorz Przybylski 
Panków 24 
58-100 Świdnica 
84 1090 2343 0000 0001 3105 6725 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  tel 661612520) 
akademia.bialylas@gmail.com  
  

 


