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Newsletter KKJK kierowany jest do wszystkich sympatyków jeździectwa, miłośników koni i zwolenników 

sportowego, czynnego i socjalnego stylu życia! 

  

Przesyłamy kolejny Newsletter KKJK chcąc zachęcić Państwa do aktywnego udziału w życiu Klubu. Mamy 

na myśli zarówno aspekt sportowy, jak również towarzyski i integracyjny. Jesteśmy przekonani, że każdy  

na Kobierzyńskiej 175 znajdzie coś dla siebie. 

 

 

 

Co nowego w KKJK? 
 

Wystartowały wakacje 2013! 

 
Lato przyszło, słońce świeci, świadectwa szkolne i indeksy rozdane… czas na przygodę wakacyjną w siodle;-) 

Zawodnicy KKJK wraz z Trenerem Panem Andrzejem Gołdą wybierają się na zgrupowanie sportowo-

kondycyjne do Ośrodka Jazdy Konnej Amazonka w Borkowie koło Kielc. Ośrodek  jest pięknie położony nad 

Zalewem Borkowskim, otoczony ze wszystkich stron starym lasem sosnowym. Zawodnicy będą trenować 

nie tylko na placu lecz przede wszystkim pozwolą wziąć swoim rumakom głęboki oddech i sami poczują 

wiatr we włosach przemierzając ścieżki i trasy zielonych lasów borkowskich… oj będzie się działo… 

 

KKJK życzy wszystkim udanych wakacji i wspaniałego wypoczynku!  

 

Współzawodnictwo sportowe i amatorskie 
  

29-30.06.2013  ZAWODY REGIONALNE/ZAWODY TOWARZYSKIE 
 

Jazdy rekreacyjne 
 
Na koń kto żyw!  

Jazdy codziennie w tygodniu od 16:00 – 20:00. W weekendy od 10:00 – 14:00 lub na życzenie. 

Dowiesz się więcej dzwoniąc: 660 936 958. 

 

Po godzinach… 
  

Krakowski Klub Jazdy Konnej i Rancho Texas zapraszają rodziny z dziećmi lub bez dzieci, ich znajomych, 

przyjaciół i wszystkich, którzy chcą miło spędzić wolne popołudnie lub weekend. W Ranczo zaśpiewasz 

(karaoke), zatańczysz i dobrze zjesz, a na koniu oprócz niezapomnianych wrażeń spalisz kalorie ;-) 

Dobry pomysł? 
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Kalendarz imprez zaplanowanych w sezonie 2013 r. 
  

10-11.08.2013  ZAWODY REGIONALNE/ZAWODY TOWARZYSKIE 
24-25.08.2013  ZAWODY REGIONALNE/ ZAWODY TOWARZYSKIE 
13-15.09.2013  MISTRZOSTWA POLSKI LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH 
18-20.10.2013  ZAWODY REGIONALNE/ZAWODY TOWARZYSKIE 

 – PUCHAR JESIENI i finał PUCHARU KKJK 2013 
      09.11.2013  HUBERTUS 
      30.11.2013  ANDRZEJKI 
      14.12.2013  WIGILIA 

 

 

 

 

Hasło miesiąca:  

Upały lipcowe wróŜą mrozy styczniowe! 
 

 

 

 

 


