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Egzamin na odznaki jeździeckie PZJ 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na egzamin na brązową oraz srebrną odznakę 

jeździecką PZJ, który odbędzie się 15.06.2019r., na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych 

Partynice. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą Pani Małgorzata Brodziak oraz Pan Jacek 

Pękalski. 

Opłaty: 

➢ Opłata za egzamin na własnym koniu – 200 zł, 

➢ Opłata za egzamin poprawkowy, całość – 130 zł, 

➢ Opłata za egzamin poprawkowy, dwie części – 100 zł, 

➢ Opłata za egzamin poprawkowy, jedna część – 70 zł, 

➢ Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego 

z poprzedniego egzaminu – 40 zł, 

➢ Opłata za wypożyczenie kuca – 40 zł (tylko   dla   uczestników    rekreacji   WSJ    

Wrocław - Partynice), 

➢ Na czas trwania egzaminu można wynająć boks dla konia w cenie 70 zł. 

 

Osoby zdające na BOJ mogą zostać zwolnione z części egzaminu, z opieki stajennej – 

jeśli posiadają oświadczenie od licencjonowanego instruktora PZJ o swoich umiejętnościach 

jeździeckich. 

Minimalny wiek uczestników wynosi 8 lat, od osób niepełnoletnich wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Wszystkie osoby biorące udział w egzaminie na 

odznaki PZJ muszą dostarczyć wypełnione druki dostępne w załącznikach u dołu strony. 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy tylko drogą mailową 

na adres: odznaka@torpartynice.pl do dnia 07.06.2019r. 

 

W zgłoszeniu należy podać: 

➢ nazwisko i imię, 

➢ miejsce urodzenia, 

➢ pełny adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym), 

➢ datę urodzenia, 

➢ PESEL, 

➢ rodzaj zdawanej odznaki (brązowa/srebrna), 

➢ imię konia/kuca na którym ma się odbywać egzamin, 

➢ numer telefonu kontaktowego, 

➢ rezerwacja boksu bądź jej brak. 

 

Obowiązuje schludny strój jeździecki oraz kamizelka ochronna dla osób do 15 roku 

życia. Prosimy o wypełnienie wymaganych dokumentów (załączniki) i zabranie ich ze sobą na 

egzamin. Więcej informacji pod numerami telefonu: 71 333 45 17 oraz 691 582 944. 

 

Życzymy powodzenia =) 
 

http://www.torpartynice.pl/odznaka/zgoda.pdf https://tiny.pl/t71dg 

http://www.torpartynice.pl/odznaka/oswiadczenie.pdf https://tiny.pl/t71dt 
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