
 

FAQ- Najczęściej zadawane pytania 
Obóz dla dorosłych 

 

1. Czym różnią się profile zgrupowań? 
Profil podstawowy przeznaczony jest dla osób początkujących i średniozaawansowanych. 
Zajęcia odbywają się indywidualnie na lonży lub w grupie. Ten profil jest dla osób zupełnie 
początkujących, jak również dla osób, które potrafią poruszać się już w trzech chodach. Jazdy 
będą prowadzone w grupach do 5os. na kucach i koniach różnej wielkości. Na tym profilu nie 
będzie treningów skokowych. Natomiast profil zaawansowany jest dedykowanym osobom, 
które jeżdżą regularnie w ciągu roku. Treningi będą miały profil ujeżdżeniowy i skokowy, w 
grupach do 4 os. Na profilu podstawowym można zdawać odznakę Jeżdżę Konno, a na profilu 
zaawansowanym również Odznakę Brązową i Srebrną. 

2. Co muszę potrafić, aby zostać przyjętym na profil zaawansowany?  
Aby zostać przyjętym na profil zaawansowany wymagane są umiejętności: samodzielne 
czyszczenie, siodłanie i kiełznanie konia, dociąganie popręgu, regulacja strzemion, swobodne 
poruszanie się w trzech chodach w pełnym siadzie i półsiadzie, znajomość zasad i figur na 
ujeżdżalni oraz pokonywanie pojedynczych przeszkód w kłusie i w galopie. 

3. Ilu osobowe są grupy na jazdach? 
Na profilu zaawansowanym grupy liczą do 4 osób, a na profilu podstawowym do 5 os. 

4. Czy muszę potrafić jeździć konno, aby pojechać na obóz? 
Nie, nie trzeba potrafić jeździć konno. Na profilu podstawowym są również prowadzone jazdy 
na lonży od podstaw.   

5. W jakim wieku są uczestnicy obozu? 
Podczas obozów dla dorosłych rozbieżność wiekowa jest dość spora. Przyjeżdżają do nas 
maturzyści, studenci, osoby w średnim i dojrzałym wieku. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, 
aby tworzyli zgraną grupę i świetnie się uzupełniali.        

6. Czy należy przesłać jakieś dokumenty przed rozpoczęciem turnusu? 
Nie, podczas rezerwacji miejsca na obozie wymagana jest tylko wpłata zaliczki. Wszystkie 
potrzebne oświadczenia wypełnia się już osobiście na miejscu.   

7. Czy jako osoba dorosła powinnam również przesłać kartę kwalifikacyjną? 
Nie, osoby dorosłe nie muszą wypełniać karty kwalifikacyjnej. Przy zgłoszeniu wystarczy 
podać imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy oraz ewentualną chęć przystąpienia do 
egzaminu na odznaki PZJ. 

8. Czy za jazdy dodatkowe należy zapłacić „z góry”? 
Nie, za jazdy dodatkowe płacimy na koniec turnusu. 

9. Czy na każdym turnusie będą jazdy dodatkowe? 
Na każdym turnusie będzie możliwość korzystania z jazd dodatkowych rekreacyjnych (na 
placu, w hali lub wyjazd w teren). Dodatkowe jazdy sportowe odbywać się będą w miarę 
wolnych miejsc. Na pewno osoby z własnymi końmi będą mogły korzystać z dodatkowych jazd 
sportowych.   

10. Czy na każdym turnusie można zdawać odznaki PZJ? 
Tak, na zakończenie każdego turnusu jest możliwość przystąpienia do egzaminu na odznaki 
PZJ. Na profilu podstawowym można zdawać odznakę Jeżdżę Konno, na profilu 
zaawansowanym odznakę Brązową i Srebrną. We wakacje planowany jest egzamin na odznakę 
Złotą, dla osób z własnymi końmi.  

11. Czy należy wcześniej zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu? 
Tak, należy to zaznaczyć przy rezerwacji miejsca na obozie.  



12. Czy za egzamin na odznakę należy wcześniej zapłacić? 
Tak, można zapłacić gotówką na miejscu lub wcześniej dokonać przelewu. Proszę wybrać 
najwygodniejszą dla Państwa formę płatności.  

13. Czy na odznace obowiązuje strój galowy? 
Nie, wymagany jest kompletny, bezpieczny i schludny strój treningowy. Można ubrać się na 
galowo, ale nie ma takiego obowiązku. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie Polskiego 
Związku Jeździeckiego.   

14. Czy do odznaki wymagane jest wypełnienie dodatkowych dokumentów? 
Tak, można to zrobić na miejscu u nas lub przywieźć ze sobą już wypełnione oświadczenia, 
które są do pobrania na naszej stronie.   

15. Co to znaczy mieć konia pod opiekę? 
Podczas trwania turnusu można wybrać sobie konia, którym chce się opiekować. Dba się  
o niego, aby był czysty, miał wysprzątany boks, uporządkowany sprzęt. Poza tym można brać 
go na spacer i wykonywać przy nim wszystkie konieczne zabiegi pielęgnacyjne.   

16. Czy można brać udział w dyżurach stajennych? 
Tak, codziennie można pomagać w sprzątaniu stajni i boksów, karmieniu koni, wyprowadzaniu 
na pastwiska itp. Dyżury nie są obowiązkowe.  

17. Czy osoby z profilu zaawansowanego mogą mieszkać razem z osobami z profilu 
podstawowego? 
Tak, jest taka możliwość. Prosimy to zaznaczyć podczas rezerwacji.  

18. Czy można przyjechać z własnym koniem? 
Tak, można przyjechać z własnym koniem. Pobyt konia jest bezpłatny. Wymagane jest 
posiadanie paszportu konia z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie. Prosimy zabrać 
własną paszę treściwą, wiadra na wodę i paszę.  

19. Czy konieczny jest kompletny strój jeździecki? 
Aby obcowanie z końmi było źródłem jedynie przyjemnych doznań należy przestrzegać kilku 
fundamentalnych zasad dotyczących odpowiedniego stroju jeździeckiego i to bez względu na 
poziom zaawansowania. Uczestnikom obozu wypożyczamy kaski jeździeckie, jednak dla 
osobistego komfortu najlepszy jest własny sprzęt. Opis dokładnego ubioru znajduje się 
w ofercie obozu.  

20. Jak dokonać rezerwacji? 
W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.  

21. Na jakie konto i w jakim terminie należy wpłacić zaliczkę? 
Aby potwierdzić rezerwację zaliczkę należy wpłacić do 10 dni roboczych od daty rezerwacji 
miejsca na konto podane w ofercie na naszej stronie internetowej.  

22. Co się stanie z wpłaconą zaliczką, jeśli z przyczyn losowych nie będę w stanie uczestniczyć 
w obozie? 
Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna. Ewentualnie można znaleźć osobę na swoje miejsce lub 
przełożyć zaliczkę na inny termin. Takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie.   

23. Jak sprawdzić czy są jeszcze wolne miejsca na dany turnus? 
W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.  

24. Jak zorganizowany jest czas poza jazdami? 
Poza jazdami organizowane są zajęcia dostosowane do aktywności grupy i panującej pogody. 
Instruktorzy dbają o poszerzanie wiedzy uczestników podczas zajęć praktycznych w stajni  
i wykładów hippicznych. Zapewniamy, że będzie czas na odpoczynek, ale nie na nudę. 
Przykładowe zajęcia opisane są w ofercie obozu, jednak jesteśmy otwarci na propozycje 
obozowiczów.     

25. Czy na obóz można przyjechać dzień wcześniej lub wyjechać później? 
Wszystkie takie przypadki ustalamy indywidualnie, ale zazwyczaj nie ma takiej możliwości, 
gdyż kadra ma wtedy dzień wolny oraz trwa sprzątanie ośrodka. 
 


