Fertőparti Lovas Klub Közhasznú Egyesület
Lovas Klubunk a Fertőpart ölelésében, a termálfürdőjéről híres, a világörökség
részeként számon tartott Hegykőn található. A világörökségi védelem magába
foglalja a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő-táji teljes területét, továbbá Balf,
Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród
településeket, ideértve a nagycenki Széchenyi-kastélyt és környezetét is.
A gyönyörű természet, az egyedülálló élővilággal rendelkező, csodálatos Fertő-parti táj páratlan
lehetőségeket nyújt a lovak és a lovaglás szerelmeseinek. Szeretettel várjuk a saját lóval vagy ló nélkül
érkező, lovagolni vágyó látogatókat és lovasokat. Számukra számos túraútvonalat tudunk ajánlani.
Csoportoknak, baráti társaságoknak 16 fős sétakocsi áll rendelkezésre a környék nevezetességeinek
megismeréséhez.
Szolgáltatásaink:
Lovaglás: A gyerekek egész kicsi kortól lovagolhatnak pónin és nagy lovon egyaránt. A gyakorlottabb
lovasok lovaspályánkon hódolhatnak a lovaglás, akadályugrás örömeinek.
Lovas táborok: A nyári szünet idején lovas táborokat szervezünk. A táborok résztvevői igény szerint
lakhatnak a vendégszobákban, vagy naponta bejárhatnak. A bentlakásos táborok nagyon hangulatosak, a
lovak közelében lakni, esténként tábortűznél sütögetni vagy bográcsban főzni a vacsorát: ez minden gyerek
álma.
Vendéglovak elhelyezése: Lehetőség van arra, hogy elhozza valaki hozzánk a lovát egy hétvégére, vagy a
szabadsága idejére, így együtt élvezzék a gyönyörű, nyugodt környezetet. A lovak elhelyezésére boxban
vagy félnomád tartásban, karámban van lehetőség.
Sétakocsizás: Egyedileg gyártott 16 fős sétakocsival kirándulók, osztályok, óvodás csoportok stb. szállítását
látjuk el. Fedeles sétakocsinkon padok és asztal valamint szél és esővédő ponyva szolgálja az utazók
kényelmét.
Túraajánlatok:
-Fertőparti táj, madárlessel és a vasfüggöny emlékhely érintésével
-A fertődi Eszterházy kastély-park felfedezése
-A Széchenyi kastély és hársfasor Nagycenken
-Lámpamúzeum és a tájházak Fertőszéplakon
-Fertőhansági Nemzeti Park megtekintése
- Fertőboz Gloriett Kilátó
- Fertőrákos Páneurópai Piknik határátkelő (egy vagy kétnapos túra)
- Kapuvár-Öntésmajor, Osli, Hany Istók tanösvény (Madárvárta, szürke
marha gulya, bivalycsorda (kétnapos túra)

A Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület elnöksége:
Elnök:
Kóczán Zsolt (+36 30 518 1682)
Titkár, lovaglás:
Dr. Obádovics Csilla (+36 70 389 3417)
Sétakocsizás: Csapó Antal (+36 30 301 4013)
Elérhetőségeink: fertopartilovasklub@gmail.com,
Honlap: http://hegyko.hu/onkormanyzat/egyesuletek-alapitvanyok
1.) Az Egyesület céljai:
a.) A magánlovasok és lótartók, a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása.
b.) A lovas kultúra fejlesztése, terjesztése, a lovas hagyományok ápolása.
c.) Hagyományteremtő versenyek és a turizmus továbbfejlesztését szolgáló színvonalas
bemutatók tartása.
d.) Az utánpótlás, a gyermek,- és fiatalkorú lovasok nevelése, támogatása.
e.) A lótenyésztési-, lovaglási-, hajtási ismeretek terjesztése.
f.) A tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtése.
g.) A fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek
részére lehetőséget biztosítani a lovas sportok megismerésére, részükre programok
szervezése, sportolói tevékenységük támogatása.
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában
meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
f.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
g.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.
2.) Az Egyesület feladatai
a) A lovaglás, a lótenyésztés, a fogathajtás népszerűsítése, oktatása, támogatása és
gyakorlása, továbbá a kulturális és lovas hagyományok ápolása.
b) Lovas túrák és lovas táborok szervezése.
c) Sétakocsizás, fogatos kirándulások szervezése

