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 5.11.2022
Odznaka złota, srebrna, brązowa oraz odznaka „jeżdżę konno”
Egzaminatorzy: Łukasz Wituchowski i Marta Ginda
EGZAMIN TYLKO DLA OSÓB Z WŁASNYMI KOŃMI – BRAK MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZENIA
KONIA NA EGZAMIN.

ZGŁOSZENIA
1. E-mail ze zgłoszeniem i potwierdzeniem wpłaty na zawody.facimiech@gmail.com
2. ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWO PRZEZ SYSTEM ARTEMOR (nie ma możliwości
wprowadzenia danych do systemu przez organizatora)
Odznaki BOJ SOJ ZOJ: https://artemor.pzj.pl/Events/EventDetails/16075
Odznaka Jeżdżę Konno: https://artemor.pzj.pl/Events/EventDetails/16074

Instrukcja zgłaszania na egzamin: https://www.mzj.krakow.pl/aktualnosci/nowy-systemzglaszania-uczestnika-na-egzaminy-na-odznaki-jezdzieckie/

Najczęściej zgłaszane błędy w systemie Artemor:
https://www.mzj.krakow.pl/aktualnosci/artemor-logowanie-rejestracja-odznaki/

Osoby zainteresowane boksami i noclegami proszone o zgłoszenie dodatkowo na adres:
zawody.facimiech@gmail.com
BOKS należy podać imię i nazwisko, imię konia, jaka odznaka, zapotrzebowanie na boks i
jaka ściółka.
POKÓJ nazwisko, daty oraz rodzaj pokoju
Dysponujemy wyłącznie pokojami 2-osobowymi
Pokój z łazienką 180zł/noc
Pokój z dostępem do wspólnej łazienki 160zł/noc

Termin zgłoszeń: 29.10.2022

opłata organizacyjna za egzamin: 280 zł
boks poza dniem egzaminu 80 zł/dzień (boks w dzień egzaminu gratis)
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
Tytuł przelewu „Odznaka OJK/BOJ/SOJ/ZOJ 5.11. Imię i nazwisko”
Potwierdzenie przelewu na zawody.facimiech@gmail.com
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.
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!

