Szkolenie Specjalistyczne, Licencyjne
w ujeżdżeniu z Katarzyną Milczarek,
zaliczane do przedłużenia licencji PZJ
wraz z konsultacjami ujeżdżeniowymi

11-12 GRUDNIA – konsultacje z Katarzyną Milczarek
12 GRUDNIA – szkolenie licencyjne
1.

Organizator:

Sopocki KJ , Hipodrom Sopot sp. z o.o

2.

Godzina rozpoczęcia:

08:00 (może ulec zmianie)

3.

Miejsce szkolenia:

Hipodrom , Sopot ul. Polna 1.

Część teoretyczna:

Sala konferencyjna

Część praktyczna:

Hala Pomarańczowa

Wykładowcy:

Marlena Gruca,

4.

Małgorzata Hałeła-Pawłowska,
Arkadiusz Weckwert
5.

Zgłoszenia:

agatajarzycka@gmail.com, do 10.12.2014

6. Na praktyczne konsultacje ujeżdżeniowe (zawodnik + koń) decyduje kolejność zgłoszeń
7.

Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.

8.

Zgłaszając się na szkolenie wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia w
zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w
publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na
stronach internetowych itp.

9.

Opłaty
Opłaty należy dokonać najpóźniej do 10.12 przelewem na konto:
BANK PeKaO S.A. I o/Gdańsk 77 1240 1242 1111 0000 1588 1395
Udział w szkoleniu licencyjnym (12.12) dla uczestników z ważną licencją – 50 zł
Udział w szkoleniu licencyjnym (12.12) dla wolnego słuchacza – 60 zł
Udział w konsultacjach ujeżdż. wolny słuchacz (11.12) – 40zł
za dwa dni 80 zł
Udział w konsultacjach ujeżdż. wolny słuchacz (12.12) – 60 zł
Udział w konsultacjach ujeżdż jeździec+koń (11-12 12.) – 500 zł + boks*
*Boksy: nowe stajnie 250zł, stare stajnie 200zł
( W przypadku jednoczesnego uczestnictwa w konsultacjach z K.Milczarek 11-12 grudnia oraz
HZRA 13-14 grudnia, opłaty łączne za boksy wyniosą odpowiednio: nowe stajnie 350 zł, stare
stajnie 300zł )
Trociny:
Prąd do koniowozu:

50 zł za paczkę
60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

PROGRAM
Czwartek 11.12.2014
15.30 – 20.30
Konsultacje z Katarzyną Milczarek.
Trening 8 par, co około 30-40 minut

Piątek 12.12.2014
9.00 – 9.10
9.15 – 10.45
10.55 – 12.10
12.10-12.30
12.30 – 17.30

18.00 – 19.30

Rozpoczęcie szkolenia – Marlena Gruca
„Szkoleniowiec – jego rola i znaczenie” – wykład Arkadiusz Weckwert,
„Główne aspekty szkolenia jeźdźca na poszczególnych etapach rozwoju” wykład, Małgorzata Pawłowska cz.1
przerwa
Praktyczne prowadzenie szkolenia w okresie przedstartowym z parami
koń&zawodnik na różnym poziomie wyszkolenia - Katarzyna Milczarek –
Jasińska, Trening 8 par, co około 30-40 minut
„Główne aspekty szkolenia jeźdźca na poszczególnych etapach rozwoju” wykład, Marlena Gruca cz.2

Serdecznie zapraszamy!

