
 

ZASADY: 

 
1. Organizatorem Wakacji w siodle jest LKJ „Ostroga” w Opolu. 

2. Zajęcia odbywają się przez 5 dni (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-12. 

3. W ramach zajęć przewidziane są:  

- nauka czyszczenia i siodłania 

- jazda konna 

- nauka wykonywania obrządku w stajni 

- gry i zabawy 

- poczęstunek 

4. Organizator zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży podczas zajęć. 

5. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrania dziecka po skończonych zajęciach, bądź dostarczenia zgody 

na samodzielny powrót do domu. 

 

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ 

 
1. Zgłoszenia przyjmowane TYLKO  w formie elektronicznej na adres biuro@ostroga.opole.pl 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty (minimum zaliczki) wysłać  

na adres: biuro@ostroga.opole.pl .  

TYLKO WYPEŁNIONE POPRAWNIE ZGŁOSZENIE WRAZ Z POTWIERDZENIEM 

OPŁATY BĘDĄ AKCEPTOWANE! 

 

3. W razie pytań można dzwonić pod numer 609 250 754 lub kierować pytania na wyżej wskazany e-mail 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU POMIĘDZY GODZINAMI 7-15. 

 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności i POPRAWNOŚCI. 

 

5. Zaliczka jest zwracana, jeżeli rezygnacja w formie pisemnej nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem 

turnusu. 

 

ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Koszt jednego turnusu to 700zł.  

2. Zaliczka wynosi 100zł za każdy tydzień. 

3. Płatność na konto:    

Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu 

ul. Wrocławska 172, 45-836 Opole 

Bank Spółdzielczy w Opolu  50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 
 

4. Zaliczka jest obowiązkowa.  

5. Opłatę za turnus można wykonać od razu w pełni lub w formie zaliczki, a pozostałą należność 

uregulować w 1 dzień turnusu gotówką. 

6. W tytule przelewu napisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – NUMER TURNUSU 

7. Jeżeli chcą Państwo fakturę, należy poinformować o tym wysyłając zgłoszenie. 

 

 

mailto:biuro@ostroga.opole.pl


Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu 

ul. Wrocławska 172,                  biuro@ostroga.opole.pl;  

45-955 Opole                 www.ostroga.opole.pl 

                tel. 609250754 
 

1 -  Nie właściwe skreślić, wypełnia tylko opiekun zgłaszający dziecko na półkolonie 

Zgłoszenie na Wakacje w Siodle 2021 r. 
 

 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Wiek: 

Adres:  

Telefony:  

Poziom wyszkolenia jeździeckiego:  

brak , podstawowy x, średni , zaawansowany  

Przynależność do klubu jeździeckiego, jeśli „TAK” to do jakiego? 

tak  do …………………………………………………., nie  

 

Zgłoszenie na turnus (zaznaczyć odpowiednie) 

 

Turnus Od Do  Cena 

I      26.07.2021 30.07.2021 700,00 

II    x 02.08.2021 06.08.2021 700,00 

III  x 09.08.2021 13.08.2021 700,00 

IV   x 16.08.2021 20.08.2021 700,00 

V    x 23.08.2021 27.08.2021 700,00 

 

 

Potwierdzam brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej. 

 

 

Nie wyrażam/Wyrażam1 zgodę na udział mojego dziecka w turnusie kolonijnym w  LKJ „Ostroga” Opole. 

Jednocześnie zastrzegam następujące ograniczenia:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Obowiązuje zaliczka  

100 zł za każdy wybrany turnus, płatna na konto klubu:   50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 

 

Zaliczka jest zwracana, jeśli rezygnacja nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

 

 

…………………………………………………………… 

(Podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i będę przestrzegać regulaminów obowiązujących w LKJ „Ostroga, , mam świadomość zagrożeń wynikających z 

kontaktu z końmi, przystępuję do zajęć jazdy konnej na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, 

instruktorów/trenerów  oraz uczestników w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi  zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w 

zajęciach.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku obecnie i w przyszłości przez  LKJ „Ostroga” Opole (zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) – w celach związanych z 

działalnością i promocją LKJ „Ostroga” Opole. 

 

 


