NOWĘCIN
obóz konny

wiek uczestników: 11–18 lat
czas trwania: 11 dni
atrakcja park linowy, Sea Park Sarbsk
nad jeziorem i morzem
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018
Nowęcin k. Łeby – miejscowość położona nad malowniczym jeziorem Sarbsko, niedaleko morza.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierwsze świadczenie: kolacja
w dniu przyjazdu, ostatnie: obiad oraz suchy prowiant w ostatnim dniu turnusu.

  PROGR AM DL A WSZ YSTKICH

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE

1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem, przyjazd do Nowęcina,
zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, kolacja, nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja programu obozu konnego i zajęcia rekreacyjne dla wszystkich: kurs jazdy konnej, zajęcia w Parku Linowym w Łebie, wizyta w Sea Park Sarbsk,
w największym na północy Polski parku rozrywki (www.seapark.pl), zajęcia sportowe:
sitakówka, tenis stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, dyskoteki, konkursy, ogniska.
11 DZIEŃ Śniadanie, rozdanie dyplomów, nagród, czas wolny, obiad, wykwaterowanie,
pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu.

• 10 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie (4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną)
• nauka jazdy konnej pod opieką wykwalifikowanych instruktorów wg wybranych
poziomów umiejętności
• program rekreacyjny
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opieka wychowawcza, ratownicza, medyczna
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

OBÓZ KONNY o zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje instruktor. Kwalifikacja
zależy od umiejętności uczestnika i prowadzona jest w 4 grupach.
A) DLA POCZĄTKUJĄCYCH (nauka od podstaw): Zajęcia teoretyczne – 5h (w tym: BHP
przy koniach – 1h, opieka i pielęgnacja koni – 2h, nauka siodłania – 2h). Zajęcia praktyczne – nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 min. (nauka jazdy na lonży pozwoli opanować
umiejętności anglezowania i kierowania koniem). samodzielna jazda na ujeżdżalni – 5h.
B) DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (dla osób mających podstawy jeździectwa,
umiejętność poprawnego anglezowania, nauka galopu od podstaw). Zajęcia teoretyczne – 5h (w tym: BHP przy koniach – 1h, obsługa i pielęgnacja koni – 1h, nauka
siodłania – 2h, nauka lonżowania – 1h). Zajęcia praktyczne – 10h: samodzielna jazda na
ujeżdżalni (korekta dosiadu i nauka półsiadu) – 4h, jazda na ujeżdżalni, nauka galopu –
4h, wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu umiejętności prawidłowego
galopu na padoku) – 2h.
C) DLA ZAAWANSOWANYCH 15 godzin -(dla osób jeżdżących dobrze konno, umiejętność galopu wyjazdy na galopy w terenie, nauka skoków, dodatkowo istnieje możliwość
wyjazdu na rajd nad morzem). Zajęcia teoretyczne – 5h (w tym: BHP przy koniach,
opieka i pielęgnacja koni – 1h, doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia
i jeźdźca – 2h, praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2h). Zajęcia praktyczne
– 10h: jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 5h, nauka skoków na
ujeżdżalni – 2h, wyjazdy na galopy w terenie – 3h.
D) GRUPA SZKOLENIOWO-SPORTOWA warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest
umiejętność poprawnego galopu i podstaw w skokach (sprawdzane w pierwszym
dniu przez trenera), w przypadku akceptacji trenera na zmianę grupy, dodatkowy
koszt 300 PLN. Grupa D jest przygotowywana do zdania egzaminu Polskiego Związku
Jeździeckiego na odznakę brązową lub srebrną. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu egzaminu wewnętrznego (koszt odznaki
100 PLN). Zajęcia teoretyczne (8 h): B.H.P przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 h,
doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 h, praca z młodym
koniem, nauka lonżowania – 2 h, przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 h. Zajęcia
praktyczne (12 h): jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 2 h, doskonalenie umiejętności skoków – 3 h, wyjazdy na galopy w terenie – 2 h, przygotowanie
do egzaminu z ujeżdżania i skoków – 3 h, egzamin wewnętrzny – 1 h, egzamin przed
komisją PZJ – 1 h.
Zajęcia odbywają się w Stadninie „SENNY” (www.senny.pl), ośrodek posiada certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego II kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. Dzięki krytej
ujeżdżalni zajęcia są prowadzone bez względu na pogodę. Dobrze przygotowana kadra,
bardzo dobrze ujeżdżone konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. W każdym turnusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową i srebrną „Jeżdżę konno”. Wyjazdy
w teren i galopy po plaży zadowolą najbardziej wymagających. Dla początkujących gwarantujemy bezpieczne szkolenie pod okiem kwalifikowanych instruktorów.

• transport z poszczególnych miast

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE
Pensjonat „Łebska Roma” dysponuje: świetlicą z TV i stołem do ping-ponga, stołówką,
boiskiem sportowym. Do morza ok. 1500 metrów, do jeziora i stadniny ok. 900 metrów.
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5-osobowych z łazienkami.

58 OBOZY KRAJOWE – SPORT

  DODATKOWE OPŁ AT Y
  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 uczestnikach.
• dodatkowe lekcje nauki jazdy – 40 PLN/h
• kurs nauki powożenia 6 h – 70 PLN
• grupa B, zdobycie odznaki P.Z.J. „Jeżdżę konno”, koszt egzaminu – 50 PLN
• rajd nad morze 3 h – 100 PLN
• wycieczki do Trójmiasta – 120 PLN: wstęp do Parku Wodnego w Sopocie
• wycieczka do Labiryntu Park Łeba – 20 PLN
• wakacyjny kurs gokartowy (2 x 3 h) – 200 PLN
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% ceny całkowitej

  WA ŻNE INFORMAC JE
• każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej
• możliwa dieta wegetariańska – koszt 50 PLN/turnus

  TR ANSPORT
Dojazd własny: Pensjonat „Łebska Roma”, ul. Kolorowa 7, Nowęcin.
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni
przed wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na www (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).
Rodzaj transportu

Miasto

Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY JEST PRZY MIN. 5 OSOBACH

PKP

Warszawa
Trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin – wyjazd pociągiem
rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu
100 PLN
zakończenia turnusu; na trasie dworzec PKP – ośrodek – dworzec
PKP – przejazd autokarem

Antenka: PKP,
Polski Bus lub PKS

Bydgoszcz, Łódź, Toruń

100 PLN

Antenka: PKP,
Polski Bus lub PKS

Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław

150 PLN

TURNUSY I CENY
POP-K-1
POP-K-2
POP-K-3
POP-K-4
POP-K-5

www.atas.pl

26.06–06.07.2018
07.07–17.07.2018
18.07–28.08.2018
29.07–08.08.2018
09.08–19.08.2018

OBÓZ
KONNY

OBÓZ KONNY: GRUPA
SZKOLENIOWO-SPORTOWA

1740 PLN

+ 300 PLN
(płatne na miejscu, warunkiem
udziału jest zakwalifikowanie
na miejscu przez instruktora)

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa

