KLUB JEŹDZIECKI FACIMIECH
FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI
KRS 0000304758, NIP 944 219 31 76
konto bankowe: Alior Bank nr: 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447

www.kjfacimiech.pl

zawody.facimiech@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na egzamin na odznaki jeździeckie
który odbędzie się w KJ Facimiech 23 kwietnia 2022
Odznaka złota, srebrna, brązowa oraz odznaka „jeżdżę konno”
Egzaminatorzy: Łukasz Wituchowski i Joanna Mandecka-Turczyńska.
EGZAMIN TYLKO DLA OSÓB Z WŁASNYMI KOŃMI – BRAK MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZENIA
KONIA NA EGZAMIN.
Zgłoszenia na adres: zawody.facimiech@gmail.com należy podać imię i nazwisko, imię
konia, jaka odznaka, zapotrzebowanie na boks
Koniecznie w mailu należy podać dane:
– Imię i nazwisko
-Adres zamieszkania + Kod pocztowy
-PESEL
-Miejsce urodzenia
-Nr kontaktowy i adres mailowy
Termin zgłoszeń: 17.04.2022

opłata organizacyjna za egzamin: 250 zł (w tym boks w dniu egzaminu)
boks poza dniem egzaminu 80 zł/dzień
nocleg 80 zł/osoba
Zgłoszenia ważne tylko z potwierdzeniem przelewu za udział na konto:
Klub Jeździecki Facimiech: FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447
Dozwolone jest zdawanie egzaminu na odznakę jeżdżę konno oraz po pomyślnym zdaniu OJK
podejście do egzaminu na brązową odznakę. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest opłata za
oba egzaminy.
W dniu egzaminu proszę mieć ze sobą wypełnione potrzebne zaświadczenie:
zgoda na przetw.danych – osoba niepełnoletnia / osoba pełnoletnia
dostępne na stronie www.pzj.pl
Obowiązuje schludny, kompletny strój jeździecki (obowiązkowy kask i wysokie buty)
OSOBY DO 15 ROKU ŻYCIA MAJĄ OBOWIĄZEK JEŹDZIĆ W KAMIZELCE OCHRONNEJ

Program:
Rozpoczęcie egzaminu: 9.00 (może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń)
Egzamin na odznakę Jeżdżę Konno – opieka stajenna w stajni gościnnej (stodoła)
Egzamin na odznakę Jeżdżę Konno – jazda zdawana na hali
Egzamin na odznakę brązową – zdawana w grupach (ujeżdżenie - skoki - teoria)
Egzamin na odznakę srebrną – zdawana w grupach (ujeżdżenie - skoki - teoria)
Egzamin na odznakę złotą – zdawana w grupach (ujeżdżenie - skoki – teoria)
Godziny zdawania poszczególnych grup zostaną opublikowane na listach startowych po
zamknięciu zgłoszeń na stronie http://www.kjfacimiech.pl/zawody-i-szkolenia/

Serdecznie zapraszamy!

