Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o.
Odrzechowa, ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
Tel.: 13 4671 172, e-mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

WAKACJE W KRAINIE HUCUŁA lipiec 2019
Terminy obozów: 8.07-14.07.2019
15.07-21.07.2019
Grupy do 12 osób, wiek 9-15 lat.
Przyjmujemy dzieci i młodzież jeżdżącą, jak też osoby początkujące. Zajęcia prowadzone będą w
małych 4-5 osobowych grupach dostosowanych do stopnia umiejętności jeździeckich dziecka.
O przydziale do podgrupy decydują instruktorzy na pierwszych zajęciach. Zapewniamy 2 jazdy
dziennie bez względu na warunki atmosferyczne !!!

Przyjazd w przeddzień obozu (niedziela) od godz. 16.00- 18.00
Wyjazd niedziela do godz. 12.00
PRZYKŁADOWY PLAN DNIA
8.00- śniadanie
9.00- jazda konna
12.00- animacja
13.00- obiad
15.00- jazda konna
17.00- gry i zabawy lub wycieczka
19.00- kolacja
Wycieczki i atrakcje na obozie:









Przejażdżka wozami taborowymi i nocleg na Polanach Surowicznych
Ośrodek edukacji ekologicznej ‘’Hendówka’’
Bajkowa Kraina
Wyjazd do Rudawki Rymanowskiej
Wieczory tematyczne dotyczące koni i innych zwierząt w gospodarstwie
Gry i zabawy edukacyjne, konkursy
Ognisko pożegnalne
Dyskoteka

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie w zależności od warunków pogodowych.
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Zapewniamy:
 jazdy konne prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę instruktorską na krytej lub otwartej
ujeżdżalni w zależności od warunków atmosferycznych (2 jazdy dziennie)
 zajęcia teoretyczno-praktyczne z tematyki jeździeckiej
 profesjonalnych animatorów
 całodobową opiekę wychowawczą
 całodzienne wyżywienie
 ubezpieczenie

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia dziecka z obozu jeżeli jego obecność będzie zagrażać
bezpieczeństwu jego samego lub innych uczestników.
Cena od osoby 1100 zł
Zadatek w kwocie 400 jest potwierdzeniem udziału w obozie.
Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem
turnusu Zakład zwraca zaliczkę w całości. Późniejsza rezygnacja powoduje utratę zaliczki.
Na obóz zabieramy:
 strój do jazdy konnej:
 ubranie sportowe
 bryczesy (mogą być również leginsy lub obcisłe spodnie bez szwów wewnętrznych)
 buty na płaskiej, sztywnej podeszwie
 rękawiczki
 toczek (jeżeli ktoś ma własny)
 strój przeciwdeszczowy + kalosze
 strój kąpielowy
 okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem
 buty na zmianę- pantofle, klapki
 śpiwór (konieczny do nocowania poza terenem ośrodka)

Kontakt :
1. E-mail : katarzyna.sidor@odrzechowa.com.pl
2. Telefon : 721 038 207
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