
 

                                                                                                                                                                                   

                                                           

                                                            Stajnia " SENNY "           
 
                  

                    

                    ŁEBA - Nowęcin   
               14 dni  Obóz 13 - 18 lat    Kolonia  8 - 13 lat    
 

    1. 26.VI - 09.VII   2. 09 - 22.VII   3. 22.VII – 04.VIII.   4. 04. – 17.VIII.  2018r.  
 

 Nauka  jazdy konnej -  Stajnia " SENNY " Nowęcin,  
   www.facebook.com/Stajnia-Senny-Nowęcin-145248898871048 

   szkolenie (trzy grupy zaawansowania), jazdy w nadmorskim plenerze, „chrzest koński”  
             Możliwość zdobycia brązowej odznaki jeździeckiej 

 Wycieczka autokarowa do Trójmiasta (fakultatywnie 60zł) 

 Rejs statkiem po morzu 

 POLSKA SAHARA zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome wydmy) 

 Liga grup, kąpiele morskie i plażowanie, zabawy sportowe, dyskoteki z karaoke 

 Gry i podchody, zabawy integracyjne 
 

                                               Nauka  jazdy konnej : 
              PROGRAM - początkujący                                                           PROGRAM - średniozaawansowani  
 Zajęcia teoretyczne - BHP przy koniach 1h, pielęgnacja               Zajęcia teoretyczne - BHP przy koniach 1h,  
 koni 2h, siodłanie 1h, lonżowanie koni 1h, praca w stajni,          pielęgnacja koni 2h, lonżowanie koni 1h,                                                       
 Zajęcia praktyczne -  4  lekcje po 20 min. - lonża  ,                        Zajęcia praktyczne -  samodzielna jazda z  
 zajęcia na ujeżdżalni - jazda samodzielna  4 h,                               nauką galopu 5 h, jazda w terenie 1 h     

                                                      PROGRAM -  zaawansowani  
Zajęcia teoretyczne - pielęgnacja koni 3h, lonżowanie koni 1h, praca z młodym koniem 1h,  
Zajęcia praktyczne -  jazda na ujeżdżalni, podstawy ujeżdżania 3h, nauka skoków 1h, jazda w terenie 2h 
                                                      
 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowo - Kolonijny  " Łebska Roma " Łeba - Nowęcin . 
                                       Pokoje  4, 5, 6 osobowe z łazienkami.   
WYŻYWIENIE: w stołówce ośrodka 3 x dziennie (śniadania i kolacje w systemie szwedzkiego bufetu) 
                           + deser,  prowiant na drogę powrotną. 
TRANSPORT:  PKP  (Wrocław – Łeba – Wrocław) II kl. przedziały zarezerwowane + autokar z dworca do ośrodka.  
Przejazd nocą ( wyjazd 1 dnia turnusu, powrót ostatniego dnia turnusu )  szczegóły po 15.06.2018. 
( dlaczego pociąg ? : dzieci nie muszą 10 godzin siedzieć w autokarze na miejscu przypięte pasami, nie cierpią na chorobę lokomocyjną, w 
dowolnym momencie mogą skorzystać z toalety,  poznają się  wzajemnie siedząc w przedziale, omijamy sezonowe korki na drogach )  

KADRA: pedagogiczna, medyczna, instruktorska.        
UBEZPIECZENIE: NNW do kwoty 10.000,- zł (PZU). 
 
       „Oświata Wrocław” 
53 –508 Wrocław   ul. Kolejowa 36 
tel. 71 791 30 92     
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki                                                               

e – mail : turystyka@oswiata.wroc.pl                                               
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Woj.                                
Dolnośląskiego Nr 145  

www.facebook.com/oswiata 
Wypoczynek rejestrowany w  Kuratorium Oświaty 

www.oswiata.wroc.pl 
                                           

                                                                                                                     Dofinansowanie z WFOŚ i GW  
                                                                                          

           Cena skierowania :  1.635zł 
           1.775zł  - cena bez dofinansowania  

       Cena obejmuje naukę jazdy konnej !  
                    

mailto:turystyka@oswiata.wroc.pl
http://www.facebook.com/oswiata
http://www.oswiata.wroc.pl/


 

                         Obóz i Kolonia  –  ŁEBA JEŹDZIECKA 2018 
Łeba - Nowęcin : malownicze uzdrowisko nadmorskie położone w Słowińskim Parku Narodowym 

             między jeziorami Łebsko i Sarbsko, szerokie urokliwe plaże, sosnowe lasy, niepowtarzalne  
            „ruchome wydmy”,  port rybacki,  bulwar spacerowy,  kawiarenki i kramy z pamiątkami nadają 
             miasteczku niezapomniany klimat. 
Stajnia " SENNY "  
(Jan Jurkiewicz -Trener Jeździectwa  II Kl. Państwowej)  

 gwarantuje : 
- opanowanie umiejętności jeździeckich 

 na odpowiednim poziomie 
-  doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę 
-  bezpieczeństwo jazdy – specjalnie szkolone konie 

          -  indywidualny dobór wierzchowca 
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny „Łebska Roma" budynek zaprojektowany do organizacji wypoczynku 
dziecięcego, pokoje  4 - 6 osobowe z łazienkami, łóżka pojedyncze jednopoziomowe i piętrowe.       
Do dyspozycji: jadłodajnia,  duża świetlica z TV, Wi-Fi, video, tenis stołowy,  teren ogrodzony, bezpieczny, 
zaplecze rekreacyjne z miejscem na ognisko. 
Zabieramy ze sobą:  kieszonkowe na własne potrzeby – pieniądze można zdeponować u wychowawców  
 (koperta podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika z kwotą podzieloną na mniejsze nominały  
 np. po 10 , 20 zł), legitymację szkolną, kieszonkowe i fakultatywnie pieniądze na wycieczkę do  
Trójmiasta  - 60 zł, ubranie i obuwie sportowe, spodnie dresowe do jazdy i buty typu adidas z twardą 
podeszwą, ubranie od deszczu i wiatru, jeden ciepły sweter lub "polar", czapeczki z daszkiem od słońca,  
strój  i ręcznik kąpielowy, kremy z filtrem UV, okulary p. słoneczne, latarkę, ulubione nagrania, elementy 
stroju kowbojskiego np. koszulki, kapelusze itp., śpiewniki i instrumenty muzyczne (małe!  np. gitara, flet itp.).  

Do jazdy konnej - wygodne spodnie (najlepiej dresowe), buty z płaską podeszwą, cienką kurtkę od wiatru 
lub kamizelkę;  zapraszamy do oglądnięcia zdjęć:  www.facebook.com/Stajnia-Senny-Nowęcin-145248898871048 

Koszty leków specjalistycznych pokrywa uczestnik we własnym zakresie. 

UWAGA ! - drogocenne rzeczy zostawiamy w domu! Cena skierowania może wzrosnąć w przypadku 
drastycznego podniesienia cen biletów przez PKP. 
PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU  
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ.  
 

Wstępna rezerwacja miejsc: telefonicznie  tel. 71 791 30 92     

  e- mailem : turystyka@oswiata.wroc.pl   lub w  Oświata Wrocław ul. Kolejowa 36  w  godz. 10.00 – 17.00 

 Zakup skierowania:  telefonicznie, on-line  lub w biurze w godz. 10 – 17.00,  wpłata zaliczki na konto  300 zł 

 Pozostała  należność : do 14 dni przed rozpoczęciem  turnusu. 
 

 PŁATNOŚĆ  na konto z dopiskiem  KOLONIA / OBÓZ  JEŹDZIECKI  ŁEBA  turnus ........  imię i nazwisko................. 

 

 „Oświata” Spółdzielnia Pracy    53 – 508 Wrocław   ul. Kolejowa 36 
 

BZ WBK S.A.  I  O/ Wrocław  59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające 

 

mailto:turystyka@oswiata.wroc.pl

