
Folwark Konny Wiktorowo 

www.konie-wiktorowo.pl ;  jan.ratajczak@interia.pl 
 

OFERTA SZKOLENIOWA – ZGRUPOWANIE SPORTOWE  
 ZIMA 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  
 

Zgrupowanie sportowe skierowane będzie głównie dla uczestników na poziomie minimum SREBRNEJ 

ODZNAKI  PZJ  
 

Zgrupowanie prowadzi – Jan Ratajczak i trenerzy współpracujący 
 

Założenia i cel zgrupowania: 
- poprawienie współpracy jeźdźca z koniem dla uzyskania optymalnej 
  równowagi. 
- korekta i praca nad dosiadem ujeżdżeniowym i skokowym, kontrola  
  dosiadu w pracy skokowej  
- praca nad równowagą , siłą i psychiką u koni 
- korekta koni trudnych – praca z ziemi  
- przygotowanie do złotej odznaki  
- przygotowanie do egzaminu na Kurs Instruktora Jazdy Konnej  
  planowanego na przełomie stycznia/lutego 

 
Turnus  TERMIN POZIOM – WYMAGANIA / INFORMACJE WIEK  CENA 

 
 
I 

04-10.01. 
2021.  
Poniedziałek 
- Niedziela 

 
godzina 
rozpoczęcia 
10.00, 
zakończenia 
16.00 

Dla osób posiadających minimum srebrną odznakę PZJ 
oraz własnego konia / konie.  
Ograniczona ilość miejsc decyduje data zgłoszenia  
Oferta przewiduje:  
- Treningi sportowe przygotowujące do startów w 
   zawodach skokowych. 
- Treningi przygotowujące do egzaminów na kursy  
   instruktorskie. 
- Praca z trudnymi końmi  
- Wykłady teoretyczne , filmy szkoleniowe,  
- Przewidywane dwa treningi dziennie – jeden  
  zaawansowany drugi lekki według zaleceń  
- noclegi, wyżywienie, zajęcia programowe,  
- boks dla konia + słoma + sianem (pasza treściwa we 
własnym zakresie - możliwość zakupienia owsa 7zł /1kg  

 
Od 12 
lat 

2100zł- dla osoby z 
jednym koniem  
2700 zł dla osoby z 
dwoma końmi 
3300 zł dla osoby z 
trzema końmi 
 
Dla pensjonariuszy w 
treningu-1300 zł  

 
O 

11-14.01. 
2021. 

Okres przejściowy  dla osób korzystających z II części 
zgrupowania,  którzy potwierdzą pobyt. 
W tym czasie konie mają aktywny odpoczynek zapewniamy 
nocleg, obiad, dla koni trening indywidualny – cena do 
uzgodnienia  

  150 zł 
osobo/konio/dzień  
Zapewniamy tylko 
obiad (dostęp do 
kuchni ) 

 
 

II  

 
15-17.01. 
2021. 
 

Zgrupowanie  organizowane przez 
WMZJ – dla kadry i innych  
Treningi prowadzi – Maciej Wojciechowski  
Informacje i szczegóły Pani Agnieszka Guzowska lub 
biuro WMZJ  

 
Od 12 
lat 

  
WMZJ - 

http://www.konie-wiktorowo.pl/
mailto:jan.ratajczak@interia.pl


 
CENY ZGRUPOWANIA OBEJMUJĄ : 
- Treningi sportowe przygotowujące do startów w zawodach skokowych. 
- Treningi przygotowujące do egzaminów na kursy instruktorskie. 
- Praca z trudnymi końmi  
- Wykłady teoretyczne , filmy szkoleniowe,  
- Przewidywane dwa treningi dziennie – jeden zaawansowany drugi lekki (korekta problemów u koni) 
- noclegi, wyżywienie, zajęcia programowe,  
- boks dla konia + słoma + sianem (pasza treściwa we własnym zakresie - możliwość zakupienia owsa 7zł 
/1kg  

-wyżywienie 3 posiłki dziennie (organizator zabrania używania własnych tosterów , mikrofalówek itp. sprzętów) 
-zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, (2-3 osobowe)  
-dostęp do Wi-Fi 
-treningi z wykwalifikowaną kadrą szkoleniowców PZJ  
-opieka wychowawców podczas pobytu - zajęcia dodatkowe  
-zajęcia teoretyczne , zajęcia z psychologii sportu , zajęcia z woltyżerki  
-gry, zabawy,  zależnie od pogody kulig, wyjazdy wozem do lasu ,dodatkowe zajęcia stajenne  
 

Ze względu na potrzebę przygotowania pokoi na kolejny turnus dla osób, które będą na zgrupowaniu przez 
dwa turnusy istnieje możliwość pobytu po uprzednim uzgodnieniu okres przejściowy 0 
 

ZGŁOSZENIE:   Do dnia 28.12.2020  - prosimy przesłać druk zgłoszeniowy i wypełnione oświadczenie 
oraz potwierdzenie przedpłaty druki do pobrania na stronie www.konie-wiktorowo.pl  na adres: 
jan.ratajczak@interia.pl  
 

-Zadzwoń i zapytaj o dostępność miejsc na wybrany termin tel. 602648711 
 
Wpłata i przedpłata    NR. KONTA PKO: 70 1020 1592 0000 2902 0293 6698  
w tytule wpisując -  Zgrupowanie zima 2021, imię i nazwisko uczestnika, numer wybranego turnusu. 
 

UWAGA!!!- przemyśl swoje zgłoszenie bo zadatki nie podlegają zwrotom, można ewentualnie przełożyć 
zadatek na inny turnus lub kolejne zgrupowania  
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 602 648711 
 Zdjęcia i filmiki naszego ośrodka znajdziesz na naszej stronie  www.konie-wiktorowo .pl   i facebooku 
 
Uczestników prosimy o dodatkowe ubezpieczenie !!! 
  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

http://www.konie-wiktorowo.pl/
mailto:jan.ratajczak@interia.pl
mailto:jan.ratajczak@interia.pl

