OFERTA LATO 2021 - FOLWARK KONNY WIKTOROWO
Miejsce:Wiktorowo 8 . gm. Nasielsk woj. mazowieckie 55 km od Warszawy - kierunek
Gdańsk, www.konie-wiktorowo.pl ; facebook – Folwark Konny Wiktorowo
Serdecznie zapraszamy: dzieci , młodzież i dorosłych na letnio-wakacyjne szkolenia jeździeckie.
Organizujemy turnusy dla uczestników o różnym stopniu umiejętnościjeździeckich w terminach:
Turnus

TERMIN

28.06-09.07
.

I

II

godzina
rozpoczęcia
17.00,
zakończenia
14.00
26.0706.08
Godzina
rozpoczęcia
9.00 , a
zakończenia
15.00
16-25.08

III

Godzina
rozpoczęcia
11.00, a
zakończenia
10.00

POZIOM – WYMAGANIA / INFORMACJE
Dla osób posiadających minimum umiejętności
prowadzenia konia w trzech chodach. Jazdy rekreacyjne
ujeżdżeniowe, skokowe, wyjazdy w teren, jazdy na oklep.
Przewidywane dwie jazdy dziennie dla każdego
uczestnika. Możliwość przyjazdu z własnym koniem.

Dla dorosłych. Przygotowanie do zawodów MWiM-A
AMATOROW (27-29.08 Golden Horse) , ZR-B (8.08
Wiktorowo), oraz MP OLDBOJÓW-B.(7-8.08 Wiktorowo)

Dla osób posiadających minimum srebrną odznakę PZJ
(nie dotyczy dzieci na kucach A i C grupy) oraz własnego
konia. Treningi sportowe przygotowujące do startów w
zawodach skokowych.
Przygotowanie do startów MPK-B (26-29.08 Jakubowice),
MWiM-B DK(3-5.09 Warka), MWiM-B(10-12.09
Wiktorowo)

WIEK

CENA
3000zł

Od
11-17
lat

Min
ukoń-c
zone
18 lat

Od 9
lat

2500zł
Zniżka dla
pensjonariuszy
w treningu1250zł

3000zł
wliczony koszt
pensjonatu
konia
Zniżka dla
pensjonariuszy
w treningu1550zł

CENY ZGRUPOWANIA OBEJMUJĄ :
-wyżywienie 3 posiłki dziennie+ deser (organizator zabrania używania własnych tosterów , mikrofalówek
itp. sprzętów)
-zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, (2-4-6 osobowe)
-dostęp do WiFi
-treningi z wykwalifikowaną kadrą szkoleniowców PZJ około 1,5 h dziennie
-wyjazd na plaże i spływ kajakowy
-opieka wychowawców podczas pobytu - zajęcia
-zajęcia teoretyczne , zajęcia z woltyżerki
-gry, zabawy, korzystanie z basenu na terenie ośrodka
-dodatkowe zajęcia stajenne
Podczas turnusu planowany jest jeden dzień bez jazd (DZIEŃ KONIA) kiedy uczestnicy będą mieli
zorganizowaną wycieczkę na spływ kajakowy.
Ze względu na potrzebę przygotowania pokoi na kolejne turnusy ograniczone możliwości przedłużania
doby poza dni i godziny wyznaczone dla danego turnusu.

OPŁATY DODATKOWE:
-Boks dla konia przyjezdnego -40zł\ dzień obozowy. Przedłużenie pobytu o dodatkowe dni cena zgodna z
ofertą stajni
-Opłaty biurowe za zawody, parkury treningowe, czy egzaminy na odznaki PZJ
ZGŁOSZENIE:
-Zadzwoń i zapytaj o dostępność miejsc na wybrany termin tel. 501 933 086
-Prześlij wypełnioną kartę zgłoszeniową , oraz potwierdzenie wpłaty zadatku 50% ceny turnusu na mail
m.k.w@onet.pl
NR. KONTA PKO: 70 1020 1592 0000 2902 0293 6698 w tytule wpisując LATO 2021, imię i nazwisko
uczestnika, numer wybranego turnusu.
-Do 1.06.2021 wpłać resztę kwoty na to samo konto co wcześniej i o tym samym tytule
UWAGA!!!- przemyśl swoje zgłoszenie bo zadatki nie podlegają zwrotom, można ewentualnie przełożyć
zadatek na inny turnus lub ferie zimowe w 2021r.
Nie prowadzimy rezerwacji.
Tylko zgłoszenie z zamieszczonym potwierdzeniem wpłaty (prosimy wysyłać w tym samym mailu) będzie
uwzględnione do przyjęcia i wpisania na listę uczestników.
-Jeśli chcesz otrzymać fakturę przyślij dane do niej 3 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu na mail
jan.ratajczak@interia.pl. Fakturę otrzymasz w dniu rozpoczęcia turnusu.
Informacje szczegółowe 501 933 086
Zdjęcia i filmiki naszego ośrodka znajdziesz na naszej stronie i facebooku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

