CENNIK zajęć jeździeckich w SK RANCHO PCIM

Zajęcia dla osób początkujących i średniozaawansowanych, prowadzone przez
instruktorów rekreacji i szkolenia podstawowego:
Rodzaj zajęć

Orientacyjny czas trwania

Indywidualna nauka jazdy na lonży
Oprowadzanka na koniu lub kucu
Nauka jazdy konnej w grupie
Karnet na zajęcia grupowe
Karnet na zajęcia grupowe
Przygotowanie konia do jazdy

30 min
10 min
60 min
4 x 60 min
8 x 60 min
-----

Cena
50 zł
20 zł
60 zł
200 zł
360 zł
10 zł

Zajęcia dla osób zaawansowanych, prowadzone przez instruktora sportu:
Rodzaj zajęć

Orientacyjny czas trwania

Trening sportowy w grupie do 5os.
Trening sportowy w grupie 2os.
Indywidualny trening sportowy
Lonża dosiadowa
Karnet na trening sportowy w grupie
Karnet na trening sportowy w grupie
Przygotowanie konia do jazdy

60 min
60 min
60 min
30 min
4 x 60 min
8 x 60 min
------

Cena
70 zł/ os.
90 zł/ os.
120 zł/ os.
60 zł/ os.
250 zł
450 zł
10 zł

Wyjazd w teren- cena i zasady do indywidualnych ustaleń z instruktorem
Zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty, niedziela nieczynne).
Zajęcia dopasowane są do poziomu jeźdźców i prowadzone na otwartym placu lub krytej hali.
Jeśli jazda wykupiona jako grupowa odbywa się indywidualnie, to nie zmienia się jej cena.
Zajęcia umówione i odwołane później niż 24h uważa się za odbyte i należy za nie zapłacić.
Dzierżawa konia, treningi koni oraz pary koń-jeździec do indywidualnego uzgodnienia z
instruktorem: Barbara Zięba-Kozak tel. +48 502 524 162

Regulamin karnetów
Karnety są imienne i można je odstąpić jedynie najbliższej rodzinie. Opłaty za karnet należy
dokonać przed pierwszymi zajęciami. W ramach karnetu jazdy prowadzone są przez 6 dni
w tygodniu (od poniedziałku do soboty), po wcześniejszym umówieniu się z instruktorem.
Karnety na 4h są do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca, karnet na 8h
w ciągu dwóch miesięcy. Data ważności karnetu liczona jest od dnia pierwszych zajęć.
Zajęcia nie zrealizowane w terminie ważności karnetu nie mogą być przełożone na późniejszy
termin. Zajęcia umówione i odwołane później niż 24h uważa się za odbyte. Karnety należy
okazywać instruktorowi przed lub bezpośrednio po każdych zajęciach.

Serdecznie zapraszamy!

