
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 
Konary ul.Bonifraterska11 32-032 Mogilany

stajnianazielonej@bonifundo.pl
www.bonifundo.pl/zaz

NAUKA JAZDY KONNEJ    
JAZDA W TERENIE    
JAZDY REKREACYJNE    
HIPPOTERAPIA
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Karnet 4 godziny*

   Karnet 8 godzin**

Godzina jazdy

180 zł

320 zł

50 zł

45 zł/h

40 zł/h

50 zł/h

Jazda dla
zaawansowanych

Karnet 4 godziny*

Karnet 8 godzin**

Godzina jazdy

200 zł

360 zł

55 zł

50 zł/h

45 zł/h

55 zł/h
- elementy treningu
    sportowego

Jazdy 
indywidualne

Jazda pojedyncza

Jazda dwójkowa

90 zł/h

70 zł/hpojedyncze i dwójkowe

Zajęcia dla
początkujących
i dzieci

Hippoterapia 30 minut

Nauka czyszczenia i siodłania 20 minut

Podstawy lonżowania koni 30 minut 

40 zł

25 zł

30 zł

Jazda na lonży 30 minut

Oprowadzanie na koniu 10 minut

55 zł

20 zł

Jazdy
w terenie

Jazda w terenie 1h

Jazda w terenie 1,5h

Jazda w terenie 2h

80 zł

120 zł

160 zł

Czyszczenie i siodłanie konia przez instruktora 10 zł

Iwona Wojtak 514 125 138_14.00 -19.00 od wtorku do piątku, inne terminy po ustaleniu   
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Oliwia Ufniarz  531 074 753_14.00 - 17.00 soboty i niedziele, inne terminy po ustaleniu 

Dominika Maj- Mrozowska  607 153 201_8.00-11.00 pon.-śr.

Regulamin_ warunki korzystania z jazd konnych i karnetów:
1.   Korzystający oświadczają że zapoznali się z regulaminem pracownihodowlanej OJK na Zielonej i akceptują go oraz podpisali stosowne oświadczenie.
2.  Odwołane wcześniej jazdy z karnetów (minimum dzień wcześniej) można odrobić w dowolnym dniu u dowolnej instruktorki przed zakończeniem 
      ważności karnetu,  w przeciwnym razie niewykorzystane godziny przepadają.
3.  Jeżeli klient nie pojawi się na jeździe bez wcześniejszego jej odwołania jest ona odejmowana z karnetu bez możliwośći odrobienia.
4.  * Karnet na 4 jazdy jest ważny przez jeden miesiąc od daty zakupu.
5.  ** Karnet na 8 jazd jest ważny przez dwa miesiące od daty zakupu.
6.  Prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed zaplanowaną jazdą w celu przygotowania konia do jazdy.
7.   W przypadku gdy jest potrzebna pomoc w przygotowaniu konia prosimy o powiadomienie instruktora.
8.  Zachęcamy do możliwości nauki samodzielnego czyszczenia i siodłania.
9.  Odwołanie umówionych jazd co najmniej 24 godziny przed jazdą.
10. Nie dokarmiać prywatnych koni, rekreacyjnym można podawać tylko marchewkę  
  

Nr konta do płatności: 77 1240 4432 1111 00105753 1903

*wyjazd w teren instruktor + jedna osoba koszt za teren 1h i 1,5h jest jak za jazdę indywidualną 90zł

hipoterapia, lonże, oprowadzanki


