
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZAGRODA LEŚNA / RADZIKÓW 35c/ 69-108 CYBINKA/NIP 5981641668/ KRS: 0000704296  
Tel.: 502-052-257, info@polonicum.eu, https://www.facebook.com/Zagroda.w.Lesie/  

Kto: 97109011150000000135510625 
 
 

 

CENNIK  

 

DOWÓZ  ZWIERZĄT DO SZKÓŁ, przedszkoli, ośrodków  seniorów,  firm na  imprezy,  festyny 

Przywóz osłów, koni, królików, drobiu. Grupowe spotkania ze zwierzętami. Opłata 18 zł/osoba, 
możliwość przejażdżek konnych (oprowadzanie). Grupa minimum 40 osób. Czas naszego pobytu do 
3h. Możliwość udzielenia lekcji nt. ekologii, ochrony środowiska, roli zwierząt w życiu człowieka.  
 

SPOTKANIA NA TERENIE ZAGRODY LEŚNEJ 

Spotkania grupowe. Ognisko oraz bezpośredni kontakt ze zwierzętami - osłami, końmi, alpakami, 
królikami, drobiem.  – 40 zł/osoba. Grupa minimum 20 osób. Czas pobytu do 3 h. W cenie 
udostępnienie sprzętu sportowego; piłki nożnej, siatkowej, badmintona, bumerangu, łuku i strzał, 
bulli… Możliwość przejażdżek konnych (oprowadzanie - 7 zł/osoba).  Możliwość prelekcji/referatu 
m.in. nt. ekologii, ochrony środowiska, roli zwierząt w życiu człowieka.  

- Wizyty indywidualne (rodziców i dzieci) kontakt ze zwierzętami  – 10 zł/osoba  
 

- Piknik rodzinny. Indywidualne przygotowanie ogniska (bez konsumpcji) – 100 zł/1 h. 
 

- Urodziny dla dziecka przy ognisku, na łonie natury, wśród zwierząt z animatorem – 200 zł/h.  
- Firmowe pikniki integracyjne przy ognisku, na łonie natury, wśród zwierząt - ceny do uzgodnienia  
 

JAZDY KONNE  

Oprowadzanie (10 min) 15 zł  
Lonża, indywidualna nauka jazdy (30 min) 40 zł 
Jazda konna (45 min) 45 zł  
Spacer konny w terenie (dla zaawansowanych) 1h – 50 zł  
Bryczka (60 min) - 120 zł/ 3-4 osoby   
 

 

HIPOTERAPIA - zajęcia w terenie (20 min) 40 zł.  
 

 

ANIMALOTERAPIA – zajęcie na terenie Zagrody (30 min) 50 zł.  
 

 

Podczas zajęć ze zwierzętami obecny jest instruktor hipoterapii i jazdy konnej; 
Możliwość wypożyczenia mikrofonów i specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego (Yamaha);  
Niezbędne jest wcześniejsze ustalenie terminu i omówienie programu wizyty.  Możliwość 
negocjacji cen i ustalenie indywidualnego programu współpracy.   
 
 
Kontakt: 
Telefon: 502-052-257, E-mail: info@polonicum.eu;  
Znajdź nas na Facebooku: Zagroda.w.Lesie  
Aleksandra Proscewicz, Prezes Spółdzielni Socjalnej ZAGRODA LEŚNA 
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