
 

 

Podstawowe informacje dla uczestników rajdów: 

 

1. Nasze konie to konie huculskie – rasa wywodząca się z Karpat 
wschodnich - wytrwałe, stworzone do jazdy w ciężkim górzystym terenie. 

Są to konie łagodne i spokojne. Wysokość w kłębie 140-145 cm. Pomimo 
niedużego wzrostu bez problemu unoszą na grzbiecie ciężar do 110 kg. 

Sprawnie poruszają się po wąskich górskich ścieżkach. 
 

2. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać umiejętności jazdy 
stępem, kłusem i galopem oraz podstawowej obsługi konia (czyszczenie, 

siodłanie). 
 

3. Dla osób nie posiadających wystarczających umiejętności jeździeckich 
jest możliwość uczestniczenia w rajdzie konnym pokonując trasy bryczką 

/jest to jednak trochę inna trasa/ 
 

4. Większą część trasy pokonuje się stępem i kłusem ze względu na 

warunki jazdy oraz czas jazdy /rajd trwa około 6 - 8 godzin z postojami/ 
 

5. Siodła na których pokonujemy trasy to kulbaki rajdowe wyposażone w 
sakwy do których można zabrać najpotrzebniejsze rzeczy/ suchy prowiant, 

peleryna lub płaszcz przeciwdeszczowy, coś na komary, tabletki 
przeciwbólowe itp./ 

 
6. Podczas rajdu bagaże uczestników są codziennie przewożone 

samochodem lub wozem konnym /oczywiście jest to inna trasa/ 
 

7. Czas trwania rajdu zależy od uczestników może wynosić od 2 do 5 dni. 
 

8. Trasy biegną pośród pięknych terenów Beskidu Niskiego a nawet 
sięgają po Bieszczady. Część trasy biegnie również  wzdłuż granicy polsko-

słowackiej. 

 
9. Podczas rajdu pokonujemy wiele naturalnych przeszkód takich jak 

strome zjazdy i podjazdy, liczne przejazdy przez potoki i rzeki, podmokłe 
tereny, a także przeprawy przez zwalone drzewa. 

 



10. Trasę rajdu możemy w trakcie skrócić lub zmienić w zależności od 
czasu jakim dysponujemy, od warunków pogodowych, oraz  od 

umiejętności i  kondycji jeźdźców. O zmianie trasy decyduje instruktor 

prowadzący. 
 

11. Minimalna ilość osób grupy rajdowej to 5, maksymalna 10. 
 

12. Pierwszy dzień rajdu to dopasowanie koni do jeźdźców, jazda na 
padoku oraz wyjazd w teren / około 3 godziny /. Trasa biegnie w okolicach 

Regietowa a nocleg tego dnia jest w naszej stadninie. Pozostałe 
noclegi  zaplanowane są w schroniskach lub gospodarstwach 

agroturystycznych. 
 

13. Obiadokolacje podczas trwania rajdu mogą być również w formie 
ogniska lub grilla / planowane jest to z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem/ 
 

14. Istnieje również możliwość zaplanowania trasy tak aby w przerwach 

/postojach, uczestnicy mogli zakupić sobie na własna rękę dodatkowy 
posiłek lub skosztować regionalnych smakołyków (pstrągi, sery owcze, 

dania kuchni łemkowskiej itp.) 
Terminy: 

terminy rajdów ustalane są indywidualnie z grupami 
Rezerwacja: 

Rezerwacji należy dokonywać droga mailowa (skh@onet.pl) 
lub telefonicznie 18 351 00 18, 18 351 00 97 wew. 2001 

Płatności: 
 

 
zaliczka w wysokości 20 % wpłacona najpóźniej na 3 tygodnie przed 

planowanym rajdem na numer konta: 
BANK Pekao S.A. O/GORLICE  45 1240 5110 1111 0000 5205 1881 

pozostała część wpłacona  pierwszego dnia pobytu 

 
 

Zalecane wyposażenie jeźdźca na trasie rajdu: 
 

Bielizna z włókien naturalnych /bez twardych szwów/ 
Podkoszulek bawełniany 

Koszula flanelowa 
Spodnie bryczesy /najlepiej/ lub dżinsy bez twardych szwów 

Kurtka , sweter/w zależności od pogody/ 
Obowiązkowo peleryna lub płaszcz przeciwdeszczowy 

 na głowę: toczek lub kask 
Buty z podeszwami o płytkim bieżniku 

Czapsy - zalecane 
Podstawowe środki opatrunkowe i przeciwbólowe i ewentualnie coś na 

otarcia i przeciwko komarom 



 
Dodatkowe rzeczy osobiste, które są codziennie przewożone środkiem 

transportu do miejsc zakwaterowania. 

 
Informacja o ubezpieczeniu: 

 
Z tytułu prowadzenia jazd konnych Stadnina Koni Huculskich ”Gładyszów” 

posiada ubezpieczenie OC 
Osoba biorąca udział w rajdach konnych może dodatkowo ubezpieczyć się 

od nieszczęśliwych wypadków 


