
CENNIK OBIEKTY JEŹDZIECKIE /USŁUGI JEŹDZIECKIE 

9. OBIEKTY JEŹDZIECKIE (ujeżdżalnie, parcour, rozprężalnia) (w tym 8% VAT): 

9.1. Korzystanie z ujeżdżalni krytej o wym. 58 m x 15 m 50 zł/60 min. 
9.2. Korzystanie z ujeżdżalni krytej o wym. 40 m x 19 m 30 zł/60 min. 
9.3. Korzystanie z parcouru 30 zł/60 min. 
9.4. Korzystanie z rozprężalni 30 zł/60 min. 
9.5. Korzystanie z parcouru + rozprężalni 60 zł/ 60 min. 

Zużycie energii elektrycznej (w tym 23% VAT): 
9.3. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z parkuru 30 zł/60 min. 
9.4. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z rozprężalni 12 zł/60 min. 
9.5.  Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z ujeżdżalni dużej 6 zł/60 min. 
9.6. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z ujeżdżalni małej 4 zł/60 min. 

10. USŁUGI JEŹDZIECKIE (w tym 8% VAT): 

10.1.  Jazda konna - lekcja z instruktorem - rekreacja 
30 zł/60 min./1 

koń 

10.2. Jazda konna karnet - lekcja z instruktorem - rekreacja: 
 4 wejścia 120 zł 
 8 wejść 220 zł 
 12 wejść 320 zł 

10.3. Jazda konna - lekcja z instruktorem - sportowa: 60 min. (45 min. lekcja, 15 min. przygotowanie konia) 
40 zł/60 min./1 

koń 

10.4. Jazda konna sportowa karnet: 
 4 wejścia 156 zł 
 8 wejść 288 zł 
 12 wejść 396 zł 

10.5. Nauka jazdy na lonży dla dzieci 25 zł/30 min. 
10.6. Nauka jazdy na lonży dla dorosłych 30 zł/30 min. 
10.7. Jazda konna na lonży z instruktorem (grupa zorganizowana, firmy)                                           80 zł/60 min. 
10.8. Przejażdżka na kucu pod opieką instruktora 10 zł/10 min. 
10.9. Bryczka (6-osobowa) - grupy zorganizowane, firmy, klienci indywidualni                            150 zł/60 min. 
10.10. Kulig (sanie 6-osobowe) - grupy zorganizowane, firmy, klienci indywidualni                                            150 zł/60 min. 
10.11. Boks dla konia z wyżywieniem(2 x siano, 3 x owies/doba), ściółką i obsługą, w tym obiekty jeździeckie - 1 m-c  650 zł/1 koń 
10.12. Boks dla konia z wyżywieniem (2 x siano, 3 x owies/doba), ściółką i obsługą, w tym obiekty jeździeckie –   
poniżej 1 m-ca 

30 zł/doba 

10.13. Marchewka dla konia (dzienna porcja) usługa dla pensjonariuszy 20 zł/miesiąc 

10.14. Dodatkowe wyżywienie dla konia 8 zł/doba 
10.15. Boks dla konia bez wyżywienia, bez obsługi 25 zł/doba 

10.16. Korzystanie z urządzenia treningowego – jednorazowe wykorzystanie (w przypadku korzystania z urządzenia 
treningowego przez 2 konie lub więcej w okresie rozliczeniowym, naliczony będzie 20% rabat) 

5 zł/60 min./1 
konia 

Karnety ważne są  przez okres 3 m-cy, licząc od daty pierwszego wejścia, a ich aktualność trwa 12 m-cy od daty zakupu 

 


