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Obóz letni Akademii JNBT Relations Level 0 Dzieci  
 

Termin: 29.06-6.07 2017 

Lokalizacja:  Agroturystyka Ul, Ostrowice, k. Połczyn Zdrój i Drawsko Pomorskie,  

   Zachodnio-Pomorskie;  tel  662095085,  www.ul.net.pl; facebook 
 

Obóz trwa 7 dni od soboty przyjazd rano i rozpoczęcie obiadem o godz. 13 do soboty godz. 10.00 (zakończenie 

śniadaniem). Uczestnicy, dzieci 7 – 11 lat, przyjeżdżają z własnym koniem lub wynajmują konia w ośrodku. Wykłady, 

filmy odbywać się będą w sali kominkowej, zajęcia z końmi na ujeżdżalni, 3 roundpenach, hali i w terenie natomiast 

zajęcia poza jeździeckie na jeziorze i w terenie. 

 Jest to turnus zarówno dla dzieci jeżdżących oraz początkujących. Ośrodek jest ekologiczną agroturystyką 

rozłożoną na olbrzymim terenie, wśród łąk, lasów w okolicy jeziora Sicino.  

Rodzice decydując się na uczestniczenie swoich dzieci w jeździectwie powinni zdawać sobie sprawę jak ważne jest 

bezpieczeństwo. Dzieci wymagają odrębnych technik pedagogiczno-

szkoleniowych opartych na nauce wzrokowej, zabawie, rywalizacji w grupie ale 

opartej na właściwym naturalnym podejściu do zwierząt z jakimi będą miały do 

czynienia. Dlatego program obozu L0 obejmuje prezentację jeździectwa 

naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi (filmy animowane) 

dostosowaną do zrozumienia przez dzieci. 

Praktyka jest przepleciona grami i 

zabawami z ziemi i siodła podnoszącą 

zaufanie i szacunek szkolonego konia do 

małego jeźdźca. Program ma na celu 

zbudowanie prawidłowych relacji między małymi jeźdźcami a końmi opartymi o 

naturalne zachowania stadne koni, podnoszącymi z jednej strony bezpieczeństwo 

a z drugiej budującymi przyjaźń między młodym człowiekiem a zwierzęciem z 

uwzględnieniem zrozumienia potrzeb i zachowań przyjaciela jakim staje się koń. 

Gry i zabawy pozwalają dzieciom znaleźć atrakcyjną dla nich formę jeździectwa 

zanim zdecydują kiedyś o swoim udziale w sporcie oraz jak rozwijać umiejętność jeździeckie. Przewidujemy też safari 

na wozie, pławienie koni w jeziorze, kolejkę alpejską oraz wiele atrakcji dostępnych w ośrodku.  

NOCLEGI: Kwaterą są pokoje 2,4 i 6 osobowe, 

POSIŁKI 3 dziennie przygotowuje kuchnia a wydawane są w jadalni 

DOJAZD: we własnym zakresie lub mikrobus z Warszawy, 

STRÓJ:  ubrania sportowe, strój do pływania, buty jeździeckie, kalosze i trampki, strój jeździecki, obowiązkowo 

kask i kamizelka, latarka, śpiwór, karimata  

UBEZPIECZENIE:  wykładowcy są ubezpieczeni od OC, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

KONIE – stado liczy ponad 40 sztuk, w tym kucyki i kuce oraz konie duże. Żyją w warunkach chowu bezstajennego 

na wielkich pastwiskach. Konie są przyjacielskie i szukają kontaktu z człowiekiem. Uczestnicy obozu będą trenować 

albo z własnym koniem albo z przydzielonym na czas obozu „osobistym” koniem.  

 

Koszt uczestnictwa: 

a) uczestnik 1 290 zł /7 dni obozu dla rezerwujących wraz z zaliczką do 1 maja 

b) uczestnik 1 390 zł /7 dni obozu dla rezerwujących wraz z zaliczką po 1 maja 

c) dzieci biorące udział w kilku turnusach posiadają zniżki 

 

Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane pobyt, wyżywienie 3 x dziennie, opiekunów                    

i wykładowców, wykłady specjalistów, pracę z końmi z ziemi i siodła 3 godziny dziennie, jazdy terenowe. Dzieci 

podzielone będą na grupy odpowiadające ich wiekowi i poziomowi a kwalifikowane będą po zgłoszeniu. Uczestnicy 

powinni posiadać własne ubezpieczenie NW. Dla chętnych na 2 turnusy lub zgłoszenie 2 dzieci rodzice mogą 

koszty uzgodnić z biurem JNBT 

Koszt dodatkowy to wynajem boksu dla własnego konia z paszą 20/dzień lub bez opłat utrzymanie konia na padokach. 

Dzieci muszą posiadać kantar sznurkowy, linę treningową oraz bacik, które można będzie pożyczyć lub nabyć w 

trakcie obozu. Tu znajdziecie Film z Obozów a z Join Up tutaj a galerię zdjęć z poprzednich turnusów znajdziecie 

tutaj: L0 2015 i L02017 i L1 2015  

  

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931091 lub kursy@jnbt.pl.                          © JNBT 2019 
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