
        Klinika ujeżdżeniowa z Anną Bienias 

 

Serdecznie zapraszamy na konsultacje ujeżdżeniowe z Anną Bienias – wybitnym 

szkoleniowcem oraz jedną z czołowych zawodniczek polskiego ujeżdżenia.  

Anna Bienias to zawodniczka startująca na arenach międzynarodowych oraz 

wielokrotna Mistrzyni Polski. Do jej najważniejszych osiągnięć należą: 

o 9 złotych medali Mistrzostw Polski 

o 3 srebrne medale Mistrzostw Polski 

o 1 brązowy medal Mistrzostw Polski 

o I miejsce Grand Prix Brazylia 

o I miejsce Mała Runda Brazylia 

o XIII miejsce w Finale Pucharu Świata 

 

Konsultacje kierowane są dla osób na różnym poziomie zaawansowania, 

zarówno dla tych, które zawodowo zajmują się treningiem koni, instruktorów 

oraz trenerów, jak również dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją 

ujeżdżeniową karierę, którym zależy na dalszym rozwoju. 

 

Organizator: Ośrodek Campoverde 

Termin konsultacji: 10-12.08.2018 r. 

Miejsce zawodów: Ośrodek Campoverde, ul. Grabińska 43, 92-780 Łódź  

Zgłoszenia:  

e-mail: biuro@legrandgalop.pl 

tel. +48 698 090 622, +48 693 860 050 

 

 

 



Planowany rozkład szkolenia: 

Piątek (10.08): 

Konsultacje rozpoczną się w godzinach popołudniowych 

 Treningi grupowe zapoznawcze 

 Spotkanie organizacyjne, omówienie treningów, czas na zadawanie pytań, wykład 

 Spotkanie integracyjne 

 

Sobota (11.08): 

 9:00 – 10:00 Trening nr 1 

 10:00 – 11:00 Trening nr 2 

 11:00 – 12:00 Trening nr 3 

 12:00 – 13:00 Trening nr 4 

 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 14:00 – 15:00 Omówienie treningów sesji porannej 

 15:00 – 16:00 Trening nr 5 

 16:00 – 17:00 Trening nr 6 

 17:00 – 18:00 Trening nr 7 

 18:00 – 19:00 Trening nr 8 

 19:00 – 20:00 Omówienie treningów sesji popołudniowej 

 

Niedziela (12.08): 

 9:00 – 10:00 Trening nr 1 

 10:00 – 11:00 Trening nr 2 

 11:00 – 12:00 Trening nr 3 

 12:00 – 13:00 Trening nr 4 

 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 14:00 – 15:00 Omówienie treningów sesji porannej 

 15:00 – 16:00 Trening nr 5 

 16:00 – 17:00 Trening nr 6 

 17:00 – 18:00 Trening nr 7 

 18:00 – 19:00 Trening nr 8 

 19:00 – 20:00 Omówienie treningów sesji popołudniowej 



Warunki finansowe: 

 
Uczestnicy z końmi: 700 zł (w cenę wliczone są koszty treningów: 1 trening grupowy,  

2 treningi indywidualne oraz opłaty organizacyjne) 

o Opłata za boks: 200 zł 

Boksy (stajnia murowana) dostępne od piątku (10.08) do niedzieli (12.08). Możliwość 

przyjazdu z koniem w czwartek (09.08) za dopłatą 50 zł. Organizator zapewnia słomę. 

Słuchacze: sobota i niedziela 11-12.08 

100 zł (dwa dni), 75 zł (jeden dzień) przy wpłacie do 2.08.2018 r. 

150 zł (dwa dni), 100 zł (jeden dzień) płatność po 2.08.2018 r. 

 

 Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat po zaakceptowaniu zgłoszeń drogą  

e-mailową z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. 

 Uczestników z końmi prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości  

300 zł/para jeździec-koń po otrzymaniu potwierdzenia zaakceptowania zgłoszenia 

oraz wpłatę całej sumy do dnia 2.08.2018 r. 

 Słuchaczy prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł do dnia 2.08.2018  

lub 150 zł po tym terminie.  

 Płatności można dokonać również w recepcji hotelu Campoverde. 

 

Opłat należy dokonać na rachunek: 

38 1050 1461 1000 0092 3598 6453 

ING Bank Śląski 

 

Z dopiskiem:  

a) Uczestnicy z końmi: KonsultacjeAB_Imię i Nazwisko_Imię konia 

b) Uczestnicy z końmi + opłata za boks: KonsultacjeAB_Imię i Nazwisko_Imię konia_Hotel 

c) Słuchacze: KonsultacjeAB_Słuchacz_Imię i Nazwisko_Ilość dni 

 

Warunki techniczne:  

Miejsce treningów: Hala Główna, podłoże: piasek, wymiary: 30 x 70 m 

Zakwaterowanie oraz wyżywienie (we własnym zakresie):  

Hotel CAMPOVERDE, www.campoverde.pl 

tel. +48 512 050 558 

e-mail: biuro@campoverdeosrodek.pl  

mailto:biuro@campoverdeosrodek.pl

