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KOLONIE JEŹDZIECKIE „W SIODLE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM” 

PRZĘSOCIN - LATO 2019 

 

Zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 16 lat, do udziału w koloniach jeździeckich 
dla prawdziwych miłośników koni. Nasza lokalizacja pośród malowniczych łąk i pastwisk Niziny 
Szczecińskiej sprzyja aktywnemu i bezpiecznemu wypoczynkowi.  

Program zajęć jest zróżnicowany i dopasowany do poziomu umiejętności i doświadczenia 
uczestników.  

 

Poczas kolonii w Folwarku Podkowa nasi uczestnicy będą doskonalić naukę jazdy konnej oraz 
poszerzać swoją wiedzę z języka angielskiego.  Podczas zajęć dzieci będą pracować w grupach co 
wzmocni więzi między uczestnikami oraz nauczy współpracy. Młodzi adepci jeździectwa będą 
mieli obowiązki w stajni m.in. karmienie koni, pielęgnowanie sprzętu, które rozwiną 
samodzielność oraz odpowiedzialność a także poczucie bezpieczeństwa w relacji z końmi. 

 

Program kolonii: 
 
Program kolonii dostosowany jest do stopnia zaawansowania uczestników. Zajęcia z 
instruktorem jazdy konnej trwają ok 2 godzin dziennie. 
 
Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych dzieci będą: 
-    ćwiczyć na ujeżdżalni ( przy niesprzyjających warunkach na krytej hali) 
-  uczyć się lub doskonalić czyszczenie oraz siodłanie koni 
-   pielęgnować, karmić, poić, wyprowadzać konie na padok 
-  uczyć się jak bezpiecznie poruszać się w stajni 
- uczyć się budowy sprzętu jeździeckiego, odmian koni, rasy i maści 
- oglądać filmy o tematyce jeździeckiej 
- uczestniczyć w grach i zabawach z językiem angielskim 

 
 
 

 
Zajęcia dodatkowe: 

- karaoke, 
- wieczory filmowe, 
- warsztaty kulinarne, 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, 
- zwiedzanie mini ZOO i karmienie zwierząt, 
- gry i zabawy sportowe 

 
Cena obejmuje: 

 wyżywienie 4 razy dziennie, 
 ubezpieczenie uczestnika, 
 opiekę pedagogiczną, 
 udział we wszystkich aktywnościach zgodnie z programem. 
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Zakwaterowanie: 
 Folwark Podkowa w Przęsocinie -  budynek murowany o standardzie turystycznym, 
 Na miejscu: stołówka, duża świetlica, sale do zajęć, sala warsztatowa, 
 Lokalizacja 10 km od centrum Szczecina. 

  
Terminy i ceny: 

Turnus:              Termin:                                Cena: 
I                 01.07-07.07.2019                   1590zł 
II                15.07- 21.07.2019         1590zł 
III      05.08-11.08.2019  1590zł 
IV      19.08-25.08.2019  1590zł 
  

 
Zapisy 
Zapraszamy do składania zgłoszeń na kolonie bezpośrednio za pomocą formularza on-line  
dostępnego na naszej stronie internetowej www.folwarkpodkowa.pl  
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt : 

 tel.:  882194276 
 e-mail: kontakt@folwarkpodkowa.pl 

 
  

 
Organizatorem kolonii jest:  
Wielowski Sp.j. 
ul. Wierzbowa 37-39 
72-010 Przęsocin 
NIP: 8512771070 
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