
 

 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA 
 

NIEDZIELA - dzień przyjazdu 
9.00 - 13.00 
ok. 13.30 
ok. 14.30 
 
 
od 15.30  
 
 
ok. 19.00 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
Obiad 
Spotkanie organizacyjne (wstępny przydział koni na 
podstawie wagi, wzrostu i zadeklarowanych 
umiejętności jeździeckich dzieci) 
Jazda sprawdzająca dopasowanie konia do 
poziomu umiejętności jeździeckich każdego z 
uczestników, korekta w doborze koni i grup 
Kolacja 

19.30 - 21.30 Zapoznanie z regulaminem Ośrodka i zajęcia integracyjne  
21.30 Toaleta 
22.00 - 7.00  Cisza nocna 

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA - pierwszy tydzień 

7.30 - 8.00  Pobudka, toaleta 
8.00 
8.30 - 12.00 
 
 
 
 
12.00 
12.30 - 14.00 

Śniadanie 
Zajęcia jeździeckie - jazda konna prowadzona przez 
instruktorów w grupach uzależnionych od stopnia 
zaawansowania oraz zajęcia teoretyczne i 
praktyczne związane z pielęgnacją i użytkowaniem 
koni  
Obiad I danie 
Zajęcia rekreacyjne 

14.30  Obiad II danie 
15.00 - 18.30 
 
 
 
 
19.00 
19.30 - 21.30 

Zajęcia jeździeckie - jazda konna prowadzona przez 
instruktorów w grupach uzależnionych od stopnia 
zaawansowania oraz zajęcia teoretyczne i 
praktyczne związane z pielęgnacją i użytkowaniem 
koni  
Kolacja  
Zajęcia rekreacyjne (gry i zabawy) prowadzone 
przez wychowawców 
Toaleta 

22.00 - 7.00  Cisza nocna 
 
NIEDZIELA - między I a II tygodniem obozu 

7.30 - 9.00  Pobudka, toaleta 
9.00  Śniadanie 
9.00 - 12.00 Wyjście do kościoła dla chętnych i czas na regenerację 
12.00 Obiad  



 

12.30 - 18.00 
 
 
 
18.30 -21.30  

Zajęcia rekreacyjne - w tym wycieczka wozem 
piknikowym do Uzdrowiska oraz  zajęcia w parku 
linowym w Ciechocinku (*o ile warunki 
epidemiczne pozwolą)   
Kolacja w formie grilla/ogniska, połączona z 
zajęciami rekreacyjnymi prowadzonymi przez 
wychowawców 
Toaleta 

22.00 - 7.00  Cisza nocna 
 
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK - drugi tydzień 

7.30 - 8.00  
8.00 
8.30 – 12.00 
 
 
 
 
12.30 
12.30 - 14.00 
14.30 

Pobudka, toaleta 
Śniadanie 
Zajęcia jeździeckie - jazda konna prowadzona przez 
instruktorów w grupach uzależnionych od stopnia 
zaawansowania oraz zajęcia teoretyczne i 
praktyczne związane z pielęgnacją i użytkowaniem 
koni 
Obiad I danie 
Zajęcia rekreacyjne 
Obiad II danie 

15.00 - 18.30 
 
 
 
 
19.00 
19.30 - 21.30 

Zajęcia jeździeckie - jazda konna prowadzona przez 
instruktorów w grupach uzależnionych od stopnia 
zaawansowania oraz zajęcia teoretyczne i 
praktyczne związane z pielęgnacją i użytkowaniem 
koni  
Kolacja 
Zajęcia rekreacyjne (gry i zabawy) prowadzone 
przez wychowawców 

21.30  Toaleta 
22.00 - 7.00  Cisza nocna 

 
PIĄTEK - dzień wyjazdu 

7.30 - 8.00  Pobudka, toaleta  
8.00 
8.30 - 11.30 
12.00 
12.30 - 13.30 
 
13.30 
 
15.00 

Śniadanie 
Zajęcia jeździeckie - przygotowanie do pokazu 
kończącego obóz 
Obiad I danie 
Przygotowanie koni do pokazu 
Obiad II danie 
Wykwaterowanie z pokoi 
Pokaz kończący obóz 
Wyjazd uczestników 

 


