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Obóz letni JNBT Relations Level 0 Dzieci i Rodziny
Termin: 15-22 lipiec 2012
Lokalizacja: ośrodek Akademia Przygoda, Lubań3, 12 km od Kościerzyny, Kaszuby
Info i zdjęcia pod: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.452429014769324.107156.172996769379218&type=3
Byliśmy w Akademii Przygoda na Kaszubach aby obejrzeć i objeździć w siodle wszystkie atrakcje obozu. I jest tego sporo.
Dzięki od lat dobrej znajomości z właścicielem Dankiem Ciupińskim mogliśmy pod siodłem dotrzeć do kapitalnych
zakątków gdzie dzieciaki będą z końmi poznawać tajniki wiedzy „zaklinaczy koni”. Mamy do dyspozycji całą historyczną
posiadłość mamy Danka z oddzielnymi 3 i 4 osobowymi pokoikami gdzie będą też mogli zamieszkać niektórzy rodzice
chętni do konnego obozowania rodzinnego. To ciekawa propozycja do rodzinnego atrakcyjnego spędzenia wakacji z końmi
ale tez przepełnionymi innymi atrakcjami budującymi i wrażliwość na naturę i zwierzęta ale także zacieśniającymi więzi
rodzinne i grupowe.
Stado jest dobrze naturalnie przygotowane dla małych jeźdźców, którzy przyjadą bez własnego konia. Dzieciaki z
własnymi końmi mają przygotowane dla zwierzaków wyodrębnione zaplecze. Wokół kilka jezior będzie pozwalało na
pławienie i pływanie z końmi oraz na crossowe wyjazdy w teren. Maneż z piaskowym dobrym podłożem pozwalać będzie
na bezpieczne zajęcia pod siodłem i z ziemi. Wykłady i filmy będziemy mieli w starej stajni . Dzieciaki będą musiały mieć
ze sobą śpiwory bo na pewno czeka je nocowanie w beczkach w Beczkolandii. Obóz zaczyna się obiadem w niedzielę
15.07 godz 14 i podziałem na grupy pod względem wieku i zaawansowania a potem będzie się już działo… Nocne
podchody, przepęd koni pod siodłem, wykłady i filmy, zajęcia z ziemi, crossy z siodła, pławienie, nauka języka koni i
komunikacji, jazdy na oklep, noc w Beczkolandii, zawody pontonowe, przygoda w bagnie, zawody freestyle, park linowy i
wspinaczki oraz test na żyroskopie, odwiedzenie pod siodłem miejsc historycznych, wyjazd do domu stojącego
na…głowie. Dzieciaki będą z końmi miały zajęcia ponad 4 godziny dziennie z przerwą na jedzenie. Rodzice mogą w tym
czasie korzystać z uroków miejsca i okolic lub też uczestniczyć w zajęciach z końmi, które prowadzić będzie ekipa JNBT
jak i pozostałych które poprowadzą przesympatyczni instruktorzy Akademii Przygoda. końmi Są jeszcze wolne miejsca
więc można dzwonić na 223931090 lub pisać na jnbt@jnbt.pl
Koszt uczestnictwa to 1 480 zł /7 dni obozu . Koszt dodatkowy to wynajem boksu dla własnego konia z paszą
20/dzień lub konia przydzielonego na cały obóz 50 zł/dzień.
Uczestnicy w powyższej cenie obozu mają zagwarantowane pobyt, wyżywienie 3xdziennie, opiekunów i
wykładowców JNBT i kadrę Akademii Przygoda, wykłady specjalistów. Dzieci podzielone będą na grupy
odpowiadające ich wiekowi i poziomowi a kwalifikowane będą po zgłoszeniu.
Uczestnicy powinni posiadać własne ubezpieczenie NW.
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