
Stajnia w Sadzie
zaprasza 

Wakacje w siodle 

Facebook: Stajnia w sadziewww.stajniawsadzie.pl

http://www.stajniawsadzie.pl/


  

Gospodarze

Stajnia w Sadzie to rodzinne przedsięwzięcie tworzone z 
pasją przez naszą rodzinę. Gospodarstwo ekologiczne i ogród 
stworzyli Halina i Mirosław Sabarańscy. 

Wszystkie nasze konie wyhodował Dziadek Mirek, 
rolnik i emerytowany nauczyciel. 

Kwestiami organizacyjnymi i nauczaniem jeździectwa 
zajmują się: córka Małgorzata, absolwentka AWF w 
Warszawie, przodownik turystyki jeździeckiej PTTK 

i wnuczka Natalia absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie, instruktor rekreacji ruchowej specjalność 
jeździectwo.



Konie…

Jutrzenka, Salva, Jarzyna, Juta - doświadczone klacze, dla początkujących: 

Salwador, Józefina, Saks, Bałagan  - dla dobrze i bardzo dobrze jeżdżących

Jumir, Sawanka i Jesion- stajenna młodzież

…uczą nas cierpliwości i łagodnej komunikacji,
 pomagają w pokonywaniu barier i lęków, kształtują charakter.



Wakacje w siodle
kameralne grupy, rodzinna atmosfera

• organizujemy kameralne obozy jeździeckie,    
(do 22 osób)

• świetnie odnajdują się u nas dzieci nieśmiałe, 
wymagające indywidualnego podejścia i 
uwagi

• jest to idealne miejsce dla dzieci w wieku      
7 – 14 lat, chociaż starsze nastolatki, 
miłośnicy koni również dobrze u nas 
funkcjonują bo dla nich mamy specjalne 
wyzwania



Nasze obozy uczą… 

• samodzielności, zaradności poprzez drobne prace domowe 

      i stajenne  
• odpowiedzialności, nie tylko za siebie

• szacunku dla innych istot 
• pokonywania lęków i barier, poszerzają strefę komfortu

…dają możliwość:
• odpoczynku i funkcjonowania bez komputera, telefonu i 

telewizora (dostęp do telefonów raz dziennie po obiedzie)
• rozładowania dziecięcej energii przez liczne aktywności na 

świeżym powietrzu

…uwalniają kreatywność :o)



  

• lekcje jazdy konnej dostosowane do poziomu umiejętności,  

• indywidualne podejście dzięki kameralnym grupom 



Wakacje w siodle
lekcje jazdy konnej

• lekcje indywidualne na lonży (dla początkujących)

• zajęcia w grupach 4-6 osobowe, na ujeżdżalni 

      (dla średnio zaawansowanych)
• wyjazdy w teren, skoki, program na brązową odznakę (dla 

zaawansowanych)

Lekcje 2 x dziennie:

20 – 30 min dla początkujących, 45 - 60 min dla zaawansowanych 
w zależności od warunków atmosferycznych



  

Wakacje w siodle
wyżywienie

Posiłki przygotowujemy na miejscu i uwzględniamy dziecięce upodobania.

Dbamy o niejadków 

Używamy dostępnych produktów ekologicznych pozyskiwanych z naszego 
gospodarstwa i od okolicznych rolników (mąka orkiszowa, kasza gryczana, 
kasza jaglana, ziemniaki, jabłka, jajka, mleko)



  

Wakacje w siodle
Inne atrakcje

ognisko, trampolina, stół do ping ponga, tablica do kosza, huśtawki, 

  hamaki, króliki, gęsi, podglądanie przyrody



Wakacje w siodle 
program ramowy

Dzień pierwszy 
15.00 przyjazd, obiad z rodzicami, zakwaterowanie, zapoznanie z obiektem

17.00 –19.00 sprawdzenie umiejętności, podział na grupy, zajęcia w podgrupach 
19.30 – 21.30, kolacja ognisko

Pozostałe dni:

 7.30 – 8.30 pobudka, śniadanie

 9.00 -13.00 zajęcia w podgrupach: jazdy / praca w stajni, zajęcia w ogrodzie      
                plac zabaw, boisko, wycieczki, pomoc w przygotowywaniu posiłków

 13.00 - 14.00 obiad, 

 14.00 - 16.00 zajęcia sportowe (pływanie, gry zespołowe) / wycieczki 
(uzależnione od pogody)

 16.00 -19.00 jazda konna / praca w stajni 

 19.30 - 21.30 kolacja / ognisko



Wakacje w siodle
zakwaterowanie

 
• 4 pokoje: 4 - 5 osobowe, 

• 5 łazienek, jadalnia na świeżym powietrzu



Wakacje w siodle
program ramowy cd

Dzień bez konia  przy turnusie 13 dni

Dzień ostatni (sobota)
7.30 – 8.30 pobudka, śniadanie

10.00 -12.00 pokazy umiejętności jeździeckich dla rodziców

12.00 -14.00  obiad z rodzicami, pożegnanie, wyjazd



Wakacje w siodle
kadra 

4 - 5 osób kadra dydaktyczna:

•kierownik obozu
•3 - 4 wychowawców / instruktorów jazdy konnej w zależności od liczebności grup i 
poziomu umiejętności jeździeckich uczestników

•kucharka



Zajęcia sportowo – rekreacyjne
zapewniają dużo aktywności na świeżym powietrzu 

 
, 



  

Zajęcia edukacyjne
interaktywne, ukierunkowane na doświadczanie

 
, 



Baza jeździecka
Stajnia, siodlarnia i ujeżdżalnia



  

Baza rekreacyjna
„Małpi gaj” - huśtawki, hamaki, liny, tablica do kosza



Baza rekreacyjna
pawilon ogrodowy 10x5m, stół do tenisa stołowego,



Baza rekreacyjno – dydaktyczna
wiata 7x4m, 



Baza rekreacyjna (okolice posesji)
zalew i strzeżona plaża z 2 pomostami i placem zabaw 



Baza rekreacyjna (okolice posesji)
Plac zabaw, boisko (na przeciwko posesji)



Wycieczki po okolicy (opcjonalnie)

Chełm – Podziemia Ducha Bielucha ( dojazd 10 km)

Stołpie – średniowieczna wieża i źródełko ( w sumie 5 km)

Stawska Góra – rezerwat dziewięćsiła popłocholistnego ( w sumie 3 km)



  

Ekwipunek do jazdy konnej

Buty do jazdy konnej sztyblety (płaska podeszwa, obcas), Mogą 
być gumowe- wtedy sprawdzą się też na niepogodę.

Sztylpy/czapsy są wygodne i praktyczne, ale wystarczą sztyblety 
jeździeckie



Toczek / kask 
•3 punkty mocowania, 
•regulacja objętości  - praktyczne rozwiązanie dla dzieci ze względu    na to 
że rosną
•stajnia jest wyposażona w kaski, jeśli uczestnik nie posiada własnego, 
prosimy o chusteczki  na głowę

Ekwipunek do jazdy konnej

Spodnie do jazdy konnej lub leginsy



  

Ekwipunek inny

•czapka z daszkiem
•okulary przeciwsłoneczne
•krem z filtrem
•kostium kąpielowy, okularki, płetwy (jeśli są) 
•ręcznik kąpielowy,
•buty sportowe,
•strój sportowy (krótkie spodenki, dresy)
•wygodna odzież, którą można zniszczyć



  

Ekwipunek

• Buty sportowe, ewentualnie krótkie gumowe buty do 
jazdy konnej

• kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

• czapka
• rękawiczki do wykorzystania do jazdy konnej
• ciepłe ubranie (bluzy)



  

Kontakt i informacje o organizatorze

Wypoczynek w naszej stajni jest zgłaszany do 

Bazy Wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nasza działalność podlega cyklicznym kontrolom Sanepidu 

Kuratorium Oświaty i Wychowania, Straży pożarnej i Nadzoru budowlanego

Stajnia w Sadzie

22-151 Staw 81, 

gmina Chełm, województwo lubelskie

Małgorzata Sabarańska-Figas, tel. 881 956 894; 724 641 001

Natalia Figas, tel. 660-254-036 

mail: stajniawsadzie@gmail.com

Więcej informacji:

www.stajniawsadzie.pl

Facebook: Stajnia w sadzie

http://www.stajniawsadzie.pl/
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