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Propozycje – szkolenie D-E-F ujeżdżenia

Miejsce szkolenia: KJ Facimiech 

Termin: 13-14.01.2018

Program  „D-E-F  ujeżdżenia”  ma  na  celu  popularyzację  dyscypliny
ujeżdżenia w regionie. Udział w szkoleniu przewidziany dla osób o niskim
stopniu  wytrenowania,  wszystkich  kategorii  wiekowych  w  ujeżdżeniu.
Szkolenie  stanowi  kolejną  część  cyklu  rozpoczętego  przez  „ABC
ujeżdżenia”  -  zapraszamy  wszystkich  którzy  uczestniczyli  w  pierwszej
części jak i tych którzy nie mieli wtedy okazji przyjechać. Wykłady nie będą
się  powtarzać  natomiast  oba  szkolenia  będą  na  tym  samym  poziomie
zaawansowania.

Program składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej
Część  teoretyczna:  wykłady  prowadzącego  dotyczące  podstaw
dyscypliny ujeżdżenia
Część  praktyczna:  treningi  z  trenerem  prowadzącym  w
dwuosobowych grupach (45 min)
Szkolenia otwarte dla jeźdźców z całej Polski. 

Trener prowadzący: Barbara Niemczewska (uczestniczka ME MJ w 
ujeżdżeniu, trener multimedalistów Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu i 
WKKW, oraz uczestników ME WKKW i skokach)

Ilość miejsc ograniczona.

Program:
13 stycznia sobota:
10.00-12.30 wykład teoretyczny
12.30 przerwa
13.00- 20.00 treningi

14 stycznia niedziela:
10.00-12.30 wykład teoretyczny

http://www.kjfacimiech.pl/


12.30 przerwa
13.00- 20.00 treningi

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: 
zawody.facimiech@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać: 
imię i nazwisko
dla osób biorących udział w części praktycznej dodatkowo: 
imię konia, zapotrzebowanie na boks
Zgłoszenia osób biorących udział w części praktycznej przyjmowane 
będą wyłącznie wraz z dowodem wpłaty.
Osoby zgłaszające się bez koni mogą wnieść opłatę gotówką na 
miejscu.

Termin zgłoszeń 08.01.2018

Lista zgłoszonych koni ukaże się na stronie www.kjfacimiech.pl 
09.01.2018

Zgłoszenia wycofane po 09.01.2018 – brak możliwości zwrotu 
wniesionych opłat.

Opłaty:
Udział w szkoleniu część teoretyczna – 20 zł/dzień
Udział w szkoleniu część teoretyczna i praktyczna – 70 zł/dzień
Boks – 100 zł (sobota i niedziela)
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