
1 dzieñ: Zbiórka i wyjazd o godz. 9.00 - Kraków ul. Ujastek 1 - PROGRAM SPECJALISTYCZNY
Kombinat bud. "S". Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, obiad. "ABC skoków przez przeszkody" tylko dla osób 
Sprawdzian umiejêtnoœci jeŸdzieckich oraz kwalifikacja do zakwalifikowanych przez instruktorów w pierwszym dniu 
w³aœciwych grup szkoleniowych; spacer po okolicy. turnusu:
2 - 7 dzieñ: Zapoznanie siê z koñmi w stadninie; zajêcia * 5 h dodatkowych zajêæ lekcyjnych z zakresu nauki i doskonalenia 
pielêgnacyjne i opieka nad koñmi, psychologia konia, podstawy   skoków przez przeszkody
pielêgnacji; nauka jazdy konnej - 10 godzin (ka¿dy uczestnik) pod * kurs prowadzony na koniach sportowych
opiek¹ instruktorów. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza, * uczestnicy kursu nauki skoków przez przeszkody musz¹ 
wyjœcia na k¹pielisko, gry i zabawy zespo³owe, pi¹tek ognisko z   posiadaæ osobn¹ zgodê rodziców/opiekunów na udzia³ w 
dyskotek¹.   zajêciach w ramach programu specjalistycznego
Na koniec obozu egzamin z umie jêtnoœci  jeŸdzieckich  * dop³ata do kursu skoków przez przeszkody: 230 z³ do ceny 
potwierdzony specjalnym dyplomem.   podstawowej
8 dzieñ: Wyjazd z oœrodka po œniadaniu. Powrót do Krakowa, ul. 
Ujastek 1 (Kombinat, bud "S") ok. godz. 15-16.00.  

PROGRAM PODSTAWOWY: ZAKWATEROWANIE:
* 2 h lekcyjne jazdy konnej dziennie 7 noclegów na terenie stadniny w pokojach 2, 3, 4-osobowych 
* zajêcia w stajni przy pielêgnacji i obs³udze koni z ³azienkami lub bez ³azienki. Oœrodek posiada kryt¹ uje¿d¿alniê, 
* zajêcia z zakresu przygotowania jeŸdŸca i konia do zawodów co umo¿liwia prowadzenie zajêæ w ka¿dych warunkach 
* zajêcia z wolty¿erki pogodowych. W oœrodku znajduje siê sto³ówka, œwietlica z TV SAT 
* wyjazd w teren i video, a ponadto sala bilardowa i do tenisa sto³owego.
* wyk³ady z zakresu anatomii , fizjologii , ¿ywienia oraz teorii jazdy  WY¯YWIENIE: 4 posi³ki dziennie, domowa kuchnia, suchy 
   konnej prowiant na drogê powrotn¹.
* zawody konne na zakoñczenie turnusu KADRA: wykwalifikowani wychowawcy, kierownik pedagogiczny, 
* zajêcia ze skoków przez przeszkody instruktorzy jazdy konnej.

OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na telefon.
UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
PODATEK VAT
PROGRAM POBYTU:   w tym 10 godzin jazdy konnej.

PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

Moszna to miejscowoœæ po³o¿ona na Œl¹sku Opolskim. W 1948 roku, w bezpoœrednim s¹siedztwie Zamku w Mosznej, na terenie 
zabytkowego parku w otoczeniu azalii i rododendronów, z dala od wielkomiejskich oœrodków rozpoczê³a siê historia Stadniny Koni 
Moszna. Aktualnie Stadnina Koni Moszna jest znanym w kraju i za granic¹ oœrodkiem hodowli koni sportowych. Urodzone w Mosznej 
konie pe³nej krwi angielskiej (xx) odnosz¹ liczne sukcesy na torach wyœcigowych w Polsce, Czechach, W³oszech i Anglii.

TERMINY I CENA :

       TERMIN   CENA         dop³ata do          dop³ata do
                                                   przejazdu   pokoju z ³azienk¹
29.06 - 06.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
06.07 - 13.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
13.07 - 20.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
20.07 - 27.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
27.07 - 03.08.14   955 z³            120 z³            180 z³
03.08 - 10.08.14   955 z³            120 z³            180 z³
10.08 - 17.08.14   955 z³            120 z³            180 z³

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

Transport: dojazd w³asny lub za dop³at¹ (bus na trasie Kraków - Moszna - Kraków).
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