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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 – Organizacja zajęć hipoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach 

stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych. 

2) Program zajęć przewiduje zorganizowanie 8 wyjazdów (4 grupy po 3 osoby), każda grupa 2 

wyjazdy. Na każdego ucznia przypada 2 godziny zajęć. Łączna liczba zajęć hipoterapii – 24 

godziny. 

3) Wyjazdami objętych zostanie łącznie 12 uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych 

w Dobrodzieniu 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacje zamówienia przewiduje się w okresie 01.03.2018 – 30.06.2018 r. oraz 01.09.2018 

– 31.10.2018 r. 

3. Wymagania odnośnie programu zajęć: 

Celem zajęć jest rehabilitacja o wieloprofilowym usprawnieniu dzieci i nawiązanie kontaktów 

ze światem zewnętrznym oraz zniwelowanie upośledzenia psychomotorycznego.  

Dzięki wartościom rekreacyjnym oraz ćwiczeniom fizycznym związanym z jazdą konną 

nastąpi u uczestników zajęć korygowanie postawy ciała, wzrost koordynacji, orientacji 

w przestrzeni, poczucia rytmu oraz schematu własnego ciała, likwidowane będą blokady 

energetyczne, dojdzie do wyzwolenia często ukrytych podświadomie emocji.  

Dodatkowo Zamawiający oczekuje także, że poprzez hippikę ulegnie poprawie inny obszar 

zaburzonej osobowości uczestników zajęć, jakim jest ich komunikacja. Młodzież poprzez 

nawiązanie poprawnej komunikacji ze zwierzęciem potrafiącym wyraźnie wskazać granice, 

nauczy się swoich własnych reakcji na bodźce zewnętrzne, zachowania w różnych 

sytuacjach, wyciszy się, nabierze respektu.  

Ponadto Zamawiający oczekuje, że poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobędą 

podstawowe umiejętności jazdy konnej. 

4. Wymagania odnośnie transportu uczestników: 

Wykonawca zapewnia  

1) Zorganizowanie transportu uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) 

2) odbiór i powrót uczestników do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 

ul. Piastowska 35, 46-380 Dobrodzień. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo 

przed wyruszeniem w trasę. 

5. Wymagania odnośnie miejsca prowadzenia zajęć: 

1) Zajęcia odbędą się w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw 

agroturystycznych. 
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2) Siedziba, o której mowa w pkt. 1, musi znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od 

Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 

3) Wykonawca jest obowiązany zapewnić dostęp uczestników do wyspecjalizowanego miejsca 

prowadzenia zajęć konnych na terenie siedzib, o których mowa w punkcie 1. 

4) Jeden trener prowadzi zajęcia z jedną trzyosobową grupą uczestników. 

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć specjalistyczne 

urządzenia, narzędzia, pomoce dydaktyczne oraz materiały i surowce do ćwiczeń z zakresu 

hipoterapii, tj. uprzęże, siodła, kaski dla uczestników zajęć, pokarm dla koni, materiały 

legowiskowe dla koni, środki czystości.  

 


