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CROSS SZKOLENIOWY  Z JANEM KAMIŃSKIM
SZKOLENIE DLA ZAWODNIKÓW DYSCYPLINY WKKW 

2  5-26  .03.20  23  

Miejsce:      
 Klub Jeździecki Facimiech
 Facimiech 1, 32-051 Skawina

Kontakt: 
Jagoda Turczyńska  605 378 582

Szkolenie przeznaczone dla:
Zawodników specjalizujących się w WKKW, 
osób chcących rozpocząć starty w WKKW*

*Minimalny poziom umiejętności dla uczestników
biorących udział w części praktycznej – poziom
brązowej odznaki jeździeckiej

Lista przyjętych ukaże się na stronie 
www.kjfacimiech.pl 21.03.2023

Gospodarz toru: Jan Kamiński

Informacje o prowadzących:
Jan Kamiński– zawodnik WKKW, w swojej 
karierze startował m.in. na IO w Tokio oraz MŚ 
WKKW 2023 w Prattoni del Vivaro

UWAGA!!! JEŻELI WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE I PODŁOŻE NA 
CROSSIE BĘDZIE POZWALAŁO NA 
TRENINGI TO SZKOLENIE ZOSTANIE 
PRZENIESIONE NA CROSS. INFORMACJA 
ZOSTANIE OPUBLIKOWANA RAZEM Z 
LISTĄ PRZYJĘTYCH 18.03.2019

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń 21.03.2023  godz. 20.00
zawody.facimiech@gmail.com 

W zgłoszeniach prosimy podać: 
imię i nazwisko uczestnika, imię konia, 
zapotrzebowanie na boks lub nocleg,  poziom 
umiejętności* oraz numer kontaktowy.

* poziom konkursów w jakich dana osoba i koń 
brali już udział lub inne doświadczenia związane z 
przygotowaniem do udziału w rywalizacji 
sportowej
zachęcamy do opisania siebie i swojego konia ze 
szczegółami – jakie są mocne i słabe strony pary, 
można załączyć linki do filmów z przejazdów na 
FB lub YT aby ułatwić prowadzącemu 
zaplanowanie treningu

Zgrupowanie Kadry Małopolski – uczestnicy 
mają pierwszeństwo zgłoszeń i są zwolnieni z 
opłat za udział (nie zwolnieni z opłaty za boksy)

http://www.kjfacimiech.pl/
http://www.kjfacimiech.pl/
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Przedmiot szkolenia:
Szkolenie skierowane do trenerów i zawodników specjalizujących się w dyscyplinie WKKW. 
Szkolenie praktyczne będzie polegało na treningach w 3-osobowych grupach na hali. 
Treningi mają na celu przede wszystkim:
- przedstawienie ćwiczeń na przeszkodach crossowych 
- doskonalenie dosiadu w trakcie pokonywania przeszkód terenowych
- precyzja najazdu na przeszkody w kombinacjach

Wymagane dokumenty:
Konie:
Paszport  wraz  ze  szczepieniami  ochronnymi
przeciwko grypie koni, 

Wymagane dokumenty:
Uczestnicy biorący udział w części praktycznej:
aktualne  badanie  lekarskie,  oraz  aktualne
ubezpieczenie  NNW  obejmujące  uprawianie
jeździectwa  oraz  w  przypadku  niepełnoletnich
zgoda rodziców na udział 

Opłaty:
Udział w szkoleniu – 200 zł/dzień w tym wliczone treningi z trenerem
Boks dla konia 200zł za całe szkolenie pt-nd (w tym siano)
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na min. 5 dni przed szkoleniem, przedpłata zostanie 
zwrócona. 
Opłata przelewem na konto: Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447 z dopiskiem "Szkolenie cross z
Janem Kamińskim 2023" imieniem konia oraz imieniem i nazwiskiem jeźdźca

PROGRAM SZKOLENIA

sobota:
9.00 – 18.00 treningi 

niedziela:
9.00 – 18.00 treningi 

UWAGA  GODZINY  ROZPOCZĘCIA  SZKOLENIA  MOGĄ  ULEC  ZMIANIE  W
ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

http://www.kjfacimiech.pl/
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INFORMACJE DODATKOWE
Uczestników szkolenia praktycznego obowiązuje schludny strój jeździecki. Obowiązkowe 
wysokie buty, kask i kamizelka ochronna (kamizelka sztywna tak jak na zawodach WKKW).
Opłata za boks obejmuje ściółkę słomianą. 
Istnieje możliwość pościelenia peletem słomianym za dodatkową opłatą 15zł za worek 14kg – 
musi być zaznaczone w zgłoszeniu
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników,
luzaków,  trenerów,  koni  na  terenie  ośrodka i  w czasie  transportu  jak  również  w przypadku
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych

ZAKWATEROWANIE:
Agroturystyka na terenie KJ Facimiech: zawody.facimiech@gmail.com

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej
przedstawionego  kodeksu  oraz  zasady,  że  dobro  konia  jest  najważniejsze.  Dobro  konia  musi  być  zawsze  i  wszędzie
uwzględniane w sportach konnych i  nie  może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani  innym celom np.
komercyjnym.
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do
podawania  leków i  środków medycznych,  zabiegów  chirurgicznych  zagrażających  dobru  konia  lub  ciąży  klaczy,  oraz  do
przypadków nadużywania pomocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża,
pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podroży powrotnej z zawodów. 
4.  Należy dołożyć wszelkich starań,  aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów,  a także humanitarne
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach,
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
5.  PZJ zachęca wszystkie  osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

http://www.kjfacimiech.pl/

