Pony Club Radzymin informuje, że dnia 18.06.2017 (niedziela) o godzinie 10.00, odbędzie się
Egzamin na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką PZJ
Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 15.06.2017 poniższych danych na
adres allesiodla@wp.pl
- imię i nazwisko,
- nr tel.
- nr PESEL
- data i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
- zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
- nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki w przypadku osób
zdających na srebrną odznakę.
- protokół ostatniego egzaminu, w przypadku poprawki
Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /2części/ - 100 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /1 część/ – 70 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego z
poprzedniego egzaminu – 30 zł
Oplata za udostępnienie konia – 100zł
Organizator Egzaminu pobiera dodatkową opłate za wysłanie odznak i legitymacji pocztą - 10zł
Wszelkie opłaty należy dokonywać w biurze Pony Club przed przystąpieniem do egzaminu
KOMISJA EGZAMINACYJNA:
- Maria Pilichowska
- Małgorzata Woźniak-Gorczyca
* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed
przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez PZJ
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenie, skoki i na koniec teoria.
* Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym,
schludnym,treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest
obowiązkowa
* Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
* Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi na pytania od 1 do 83.
Możliwość wypożyczenia kucyka lub dużego konia na egzamin
Zapraszamy również na treningi przygotowujące do odznak pod okiem szkoleniowca PZJ Instruktora Sportu - Krzysztofa Aniołka
Treningi przygotowujące do odznak PZJ odbywają się od poniedziałku do piątku.
Możliwość wzięcia udziału w konsultacjach ujeżdżeniowych (17.06.2017 od godz. 10) z Panią
trener ujeżdżenia Małgorzatą Gorczycą - Wozniak (min. ilość uczestników 5 osób)
Koszt konsultacji 100 zł od osoby
Ilość miejsc ograniczona
Szczegóły pod nr:
tel. 600-671-837

