
Zasady przynależności do „Akademii Jeździeckiej”

1. „Akademia Jeździecka” funkcjonuje  w okresie szkolnym - to znaczy od 
września do czerwca z pominięciem świąt oraz ferii zimowych.

2. Nabór  do  „Akademii  Jeździeckiej”  odbywa  się  od  pierwszego  dnia 
każdego miesiąca (warto umawiać się do Akademii pod koniec miesiąca 
poprzedzającego).

3. Na rozmowę o zapisaniu się do Akademii najlepiej przynieść swój grafik 
zajęć  w  celu  ustalenia  w  które  dni  i  w  jakich  godzinach  osoba 
przyjmowana ma ewentualną możliwość korzystania z zajęć „Akademii” .

4. Do  Akademii  mogą  należeć  wszystkie  osoby  pełnoletnie  nie  mające 
przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej.

5. Umiejętności jeździeckie osób przyjmowanych do „Akademii” nie mają 
znaczenia – mogą to być osoby które nigdy nie jeździły konno – wówczas 
zajęcia  odbywają  się  na  lonży,  gdy  ktoś  już  umie  jeździć  zostaje 
przydzielony  do grupy o podobnych umiejętnościach jeździeckich.

6. Lekcja na lonży trwa 30 minut, lekcja w grupie 60 minut.

7. Osoby  jeżdżące  samodzielnie,  powinny  być  w  stajni  ok.  30  minut  
wcześniej  w  celu  przygotowania  konia  do  jazdy,  po  lekcji  należy  
poświęcić  również  około  15-30  minut  w  celu  rozsiodłania  konia,  
sprawdzenia  kopyt,  doprowadzenia  sierści  do  właściwego  stanu,  
ewentualnego schłodzenia nóg(po skokach i cięższych treningach) . 

8. Osoby należące do Akademii mają 8 lekcji jazdy konnej w miesiącu.

9. Koszt miesięczny „Akademii” to 280zł. 



10.  Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych jazd w cenie 175zł- 5 lekcji.  
W okresie wakacyjnym „Akademia” może korzystać z tych karnetów pod  
warunkiem uczestniczenia w zajęciach w miesiącach poprzednich.  

11. Opłatę za „Akademię Jeździecką” po raz pierwszy należy uiścić przed  
pierwszą  lekcją,  a  następne   do  8  dnia  każdego  miesiąca  w  biurze  
ośrodka.

12. Osoby  należące  do  Akademii  mają  5%  rabatu  w  sklepie  jeździeckim 
znajdującym  się  na  terenie  Ośrodka  Jazdy  Konnej  i  Hipoterapii  w 
Budzistowie.

13. Zajęcia  odbywają  się  zwykle  dwa  razy  w  tygodniu,  według  grafiku 
ustalonego z góry na cały miesiąc. 

14. Tabela  przynależności  do  grupy,  zamieszczana  jest  na  tablicy 
informacyjnej obok siodlarni.

15. Plan zajęć zamieszczany jest na tablicy informacyjnej obok siodlarni oraz 
na stronie WWW.stadninamichalski.pl.

16. Jeśli ktoś nie przyjdzie na zajęcia – wówczas lekcja przepada.

17. „Akademia Jeździecka” daje umiejętność jazdy konnej i przygotowuje do 
egzaminów jeździeckich, ale nie daje żadnych uprawnień do prowadzenia 
jazd  lub  jazdy  sportowej  w  oficjalnych  konkursach  jeździeckich.  Aby 
startować w zawodach oficjalnych należy zdawać egzaminy PZJ – osobno 
płatne wg cennika. Warunki rozwoju sportowego jeźdźca są opisane na 
stronie PZJ .

18. Na terenie Ośrodka w Budzistowie odbywają się egzaminy na brązową i 
srebrną  odznakę  PZJ  –  do  egzaminów  przygotowuje  licencjonowany 
Instruktor Sportu Dyscypliny Jeździectwo. 

19. Osoby  będące  jeźdźcami  Akademii  mogą  przestać  jeździć  z  różnych 
przyczyn  i  wrócić  w  każdym  momencie  z  powrotem   –  niestety  nie 
zawsze do tej samej grupy, z powodu możliwości braku miejsc.


