
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Klubu Sportowego „Bór” w Toporzysku, który 
organizuje 

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ JAZDA KONNA 

KURS INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PODSTAWOWEGO PZJ 

Organizator / miejsce kursu: Klub Sportowy „Bór”, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów 

 

 

Termin: 15.09-30.09.2014 

 

 Warunkiem przyjęcia na kurs jest: 

- ukończony 18 rok życia 

- odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną potwierdzony świadectwem 

lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej, 

- posiadanie ubezpieczenia NNW, 

- wykształcenie średnie - matura, w momencie wydawania uprawnień 

- posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki lub zdanie egzaminu wstępnego według zasad 

egzaminu na odznakę srebrną przeprowadzany przez egzaminatorów z Wojewódzkich Komisji 

Egzaminacyjnych PZJ.   

 

Egzaminy 

Egzamin końcowy odbędzie się w ostatni dzień kursu. Oprócz tego w trakcie kursu odbywają się egzaminy 
cząstkowe.  

Podczas kursu istnieje możliwość zdawania egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ. 

Koszty: 

Egzamin wstępny: 50 zł 

Zajęcia dydaktyczne: 2255 zł 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 1050 zł 

Egzamin końcowy IRR: 100 zł 

Egzamin końcowy PZJ: 150 zł ( wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie srebrnej odznak PZJ, lub klas sportowych) 

Cena kursu obejmuje: zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne – jazda konna,zakwaterowanie i 
wyżywienie, ubezpieczenie w trakcie kursu i egzaminu jeździeckiego. W cenę kursu wliczona jest opłata za 
boks i wyżywienie w przypadku przyjazdu z własnym koniem. W sytuacji, gdy uczestnicy nie mają 
możliwości przyjazdu z koniem prywatnym, Klub zapewnia konie na miejscu. 

Odstąpienie kursanta, który złożył kartę zgłoszeniową kursu w terminie krótszym niż 14 dni od rozpoczęcia kursu wiąże się z 

pokryciem kosztów szkolenia. 

Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 osobowe, większość pokoi z pełnym węzłem sanitarnym. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja – kuchnia domowa. 

Istnieje możliwość delegowania na kurs przez Urząd Pracy, który może pokryć koszty szkolenia. 

Program kursu obejmuje część specjalistyczną, ćwiczenia praktyczne prowadzone na ujeżdżalni oraz część 
ogólną. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy i wykładowcy, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, 
a także doświadczonymi jeźdźcami. 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenia wysłać można mailem lub pocztą. 

Zgłoszenie do pobrania 

Obowiązuje zaliczka 500 zł płatna na konto klubu: 

http://www.toporzysko.pl/sites/kartaumowyszkolenia.doc


Klub Sportowy „BÓR” 

34-240 Jordanów 

Toporzysko 454 

PKO BP 59 1020 1433 0000 1802 0115 4830 

 

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje poziom umiejętności jeździeckich i kolejność zgłoszeń. 

Kontakt w sprawie kursu: 

e-mail: szkolenia@toporzysko.pl 

tel: 18 287 38 32 

 


