
MIEJSCE
CHYŻNE

Obozy
jeździeckie



Miejsce Chyżne zaprasza na wyjątkowe obozy jeździeckie w orawskiej krainie. To
niezapomniany czas, który łączy zabawę i naukę pod czujnym okiem profesjonalnych

instruktorów jeździectwa. Tu nie ma miejsca na nudę!

Dla dzieci od 8 roku życia i młodzieży, zarówno dla
początkujących jak i zaawansowanych

Turnus I
Turnus II

11.07 - 17.07.2021
01.08 - 07.08.2021

DLA KOGO?

KIEDY?

PODSTAWOWE
INFORMACJE

Ilość miejsc ograniczona.
Turnusy odbędą się przy zgłoszeniu
minimum 10 osób.

GDZIE?

Miejsce Chyżne
34-481  Chyżne  297

1350 PLN / osoba

ZA ILE?



ZAJĘCIA JEŹDZIECKIE

Uczestnicy są przydzieleni do grup, łączących
jeźdźców o podobnym poziomie umiejętności, by
zajęcia były jak najbardziej efektywne. Nasi
podopieczni pozostają pod opieką instruktora od
rozpoczęcia przygotowywania konia do jazdy, przez
samą jazdę, aż po odprowadzenie konia do stajni.
Jazdy odbywają się na dużej krytej ujeżdżalni,
na maneżu zewnętrznym oraz w terenie.

udział w nauce lonżowania koni
zajęcia z woltyżerki
zajęcia praktyczne przy koniach takich jak pielęgnacja, zaplatanie grzywy, zakładanie
owijek, zabiegi pielęgnacyjne oraz inne
jazdę bryczką

Oprócz zajęć na końskim grzbiecie oferujemy:

Nauka dla początkujących prowadzona jest
indywidualnie na lonży. Jednorazowa lekcja na
lonży trwa 30 minut.

POZIOM PODSTAWOWY:

Dla osób samodzielnie jeżdżących jazdy odbywają
się w maksymalnie 5-osobowych grupach. Zajęcia w
grupie trwają 60 minut.

POZIOM ZAAWANSOWANY:

Oczywiście naszych podopiecznych nie ominie chrzest i pasowanie na jeźdźca. Na koniec
obozów organizujemy zawody jeździeckie PONY GAMES, w których, może wziąć udział
każdy uczestnik niezależnie od poziomu zaawansowania w jeździe.



Wszystkie zajęcia jeździeckie w
Miejscu Chyżne prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę instruktorską

z wieloletnim stażem. Osoby na co
dzień prowadzące treningi to

instruktorzy Rekreacji ruchowej ze
specjalnością jazda konna (po kursach
patronowanych przez Polski Związek

Jeździecki), Przodownicy Górskiej
Turystyki Jeździeckiej oraz

hipoterapeuci. Nasi instruktorzy
zdobywali doświadczenie jeździeckie

w różnych ośrodkach jeździeckich
przez co mają zróżnicowane i świeże

podejście do koni i jeźdźców.

INSTRUKTORZY

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu
nasze konie są bezpiecznymi

partnerami w obejściu i pod siodłem.
Konie dopasowujemy  indywidualnie  

do  każdego  jeźdźca. W naszym
ośrodku można pojeździć zarówno na

kucach jak i na dużych koniach.
Dzięki dużej liczbie koni możemy

zagwarantować że nasi czterokopytni
przyjaciele nie są przemęczeni a cały

wolny czas spędzają na dużych
pastwiskach.

NASZE KONIE



Uczestnikom naszych obozów jeździeckich postaramy się pokazać piękno natury, która
otacza nasz ośrodek. Czekają na Was między innymi:

Ogniska na naszej pięknej polanie, gdzie znajduje się specjalnie przygotowana chata, aby
było wygodnie i bezpiecznie.

Odwiedzanie alpak, lam, danieli i innych zwierząt, które znajdują się w naszej zagordzie.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne. Na terenie ośrodka znajduje się boisko sportowe,
zewnętrzny oraz wewnętrzny plac zabaw, salę do gry w kręgle oraz bilard.

Zajęcia plastyczne

ZAJĘCIA DODATKOWE

Spacery po malowniczej okolicy i gry terenowe np. podchody czy świetliki

Teoretyczne zajęcia wiedzy o koniach

Wieczorne spotkania w świetlicy, dyskoteki i seanse filmowe



koniecznie z płaską i twardą podeszwą oraz
niewielkim obcasem, najlepiej ponad kostkę, z
usztywnioną piętą (prosimy unikać butów
sznurowanych, sportowych na miękkiej
podeszwie). Najbardziej odpowiednie są
sztyblety i oficerki skórzane.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo obozowiczów zalecamy przygotowanie
odpowiedniego stroju do jazdy konnej.

koniecznie długie do
kostki, dobrze
przylegające do nóg,
bez grubych szwów.
Najlepiej typowe
jeździeckie- bryczesy,
ewentualnie: dresowe,
elastyczne typu
legginsy. Prosimy
unikać spodni typu
"jeans". Przydatne są
także długie skarpety.

rękawiczki skórzane
lub typowe
jeździeckie, dobrze
dopasowane.

RĘKAWICZKI

toczek z zapięciem pod brodą lub
kask jeździecki - powinien
posiadać odpowiedni certyfikat.
Zapewniamy uczestnikom zajęć
ochronne nakrycie głowy, jednak
dla osobistego komfortu
najlepszy jest własny sprzęt.

skórzane ochraniacze zakładane na
łydkę, stanowią ważne
uzupełnienie do sztybletów i
obuwia typu "półbuty".

STRÓJ DO JAZDY KONNEJ

CZAPSY

BUTY

SPODNIE

NAKRYCIE GŁOWY

jest zalecana. Można
wypożyczyć u instruktora.

KAMIZELKA
JEŹDZIECKA



Uczestnikom obozu oferujemy pokoje
2-3 osobowe z łazienkami z
prysznicem, z dostępem do telewizji i
Internetu.

Wyżywienie podczas obozu obejmuje
śniadanie, obiad, podwieczorek i
kolację. 

Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje
możliwość przygotowania posiłków
dostosowanych do specjalnej diety.

WYŻYWIENIE I
ZAKWATEROWANIE

Obozy zawsze są
zgłoszone do
kuratorium a

uczestnicy mają
ubezpieczenie NNW.

Zakwaterowanie w pierwszym dniu
obozu (niedziela) w godzinach
10:00 - 11.00.

Po przyjeździe uczestników odbędzie
się oficjalne rozpoczęcie obozu,
zwiedzanie stadniny i  ośrodka.

Pierwszym posiłkiem będzie obiad.

INFORMACJE DLA
UCZESTNIKÓW



KONTAKT +48 602 355 912
kasia@miejscechyzne.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
lub zapisania się na obóz zapraszamy do kontaktu.

Miejsce Chyżne | 34-481 Chyżne  297

CHYŻNE, NATURALNIE!


