KONSULTACJE SZKOLENIOWE
Z

RUDIGEREM WASSIBAUEREM
10-11-12 marca 2017
oraz wykłady „Metodyka Szkolenia Jeźdźca” z Zofią Górską
11-12 marca 2017

zaliczane do odnowienia licencji szkoleniowca PZJ
na akceptację PZJ

czekamy

1. Organizator:

Hipodrom Sopot sp. z o.o., Sopocki KJ, Pomorski ZJ

2. Godzina rozpoczęcia:

09:00 (może ulec zmianie)

3. Miejsce:

HALA POMARAŃCZOWA Hipodrom , Sopot ul. Polna 1.

4. Warunki techniczne:

parkur - (83x38) kwarc

5. Warunki sportowe:

treningi prowadzone w grupach 3-osobowych
podział grup ze względu na stopień zaawansowania

6. Szef Stajni
7.

Krzysztof Rafalak ( tel. 795 674 689)

Zgłoszenia:
Z KONIEM do 06 marca

https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia

BEZ KONIA do 08 marca
https://goo.gl/forms/HNbvWpRHuXtGzxmP2

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na konsultacje z koniem jest wniesienie całości opłaty za konsultacje.
9. Ilość boksów ograniczona: nowe stajnie – max. 20 boksów, stare stajnie max. 77 boksów
10. Wielkość boksów w stajniach starych: stajnia nr 1 – 3,5mx2,8m; stajnia nr 2 2,5mx3,15m; stajnia nr
3 – 2,65mx3,15m; stajnia nr 5 3,75mx2,8m; stajnia nr 6 i 7 3,10mx3,15m. Niektóre stajnie mogą być
wyłączone z użytkowania. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana
11. Zgłaszając się na konsultacje, zgłaszający akceptuje warunki stajenne dla koni oraz fakt, iż o
przydziale boksów decyduje organizator.
12. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Areny.
13. Zgłaszając się na konsultacje uczestnik 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.
14. Zgłaszając się na konsultacje uczestnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego
trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

15. Noclegi:
• Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu (ilość miejsc ograniczona)
• Hostel Stacja Plaża; -15% na hasło Hipodrom
• Partner „Plac Rybaków INN”; -15% na hasło Hipodrom

16. Wyżywienie:
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji Unicorn po wcześniejszym zamówieniu
tel. 506044388)
17. Opłaty
Uczestnictwo bez konia: 60 zł (dla szkoleniowców PZJ 40 zł)
Uczestnictwo z koniem: 600 zł (dla szkoleniowców PZJ 550 zł)
Boksy:
nowe stajnie 300zł (stajnie otwarte od czwartku od 12:00)
każdy dodatkowy dzień 100zł za boks
Prąd do koniowozu:
60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem.
Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie
karane kwotą 500 zł.

18. Zwroty opłat
•

Wycofanie do 05 marca – 100% zwrot opłat

•

Wycofanie po 05 marca – zwrot opłaty za boks

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konsultacji oraz ich odwołania.
20. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania konsultacji
lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
PROGRAM: (pod warunkiem akceptacji przez PZJ do przedłużenia licencji szkoleniowca*)
piątek
10-14 zajęcia
praktyczne
14-15 przerwa
obiadowa
15-18 zajęcia
praktyczne

obowiązkowo dla uzyskania przedłużenia licencji szkoleniowca
sobota
niedziela
08-09 rejestracja uczestników konferencji* 08-11 wykłady*
09-13 zajęcia praktyczne

11-14 zajęcia praktyczne

13-14 przerwa obiadowa

14-15 przerwa obiadowa

14-17 zajęcia praktyczne
17-20 wykłady*

15-18 zajęcia praktyczne

