
Egzamin na odznaki jeździeckie: 

JEŻDŻĘ KONNO, BRĄZOWA i SREBRNA 

Zapraszamy wszystkich chętnych na egzamin na odznakę Jeżdżę Konno, Brązową oraz Srebrną odznakę 
jeździecką PZJ. 

 Egzaminy na wyżej wymienione odznaki odbędą się 16.10.2022 r. (Niedziela)  na Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych Partynice. 

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą Pani Małgorzata Brodziak oraz Pan Jacek Pękalski 

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI PZJ- ZGŁOSZEŃ na odznakę Brązową oraz Srebrną NALEŻY DOKONAĆ 
DWU TOROWO CZYLI W ARTEMORZE NA STRONIE PZJ ORAZ E-MAILEM U ORGANIZATORA czyli 
odznaka@torpartynice.pl 

Instrukcja poniżej: 

https://dzj.wroclaw.pl/odznaki-jezdzieckie-pzj/ 

1) Login na PZJ to: NR PZJ nadany po egzaminie na J.Konno lub nr PZJ zarejestrowanego już 
zawodnika  

2) Hasło to: PESEL uczestnika 

 

Na Odznakę JEŻDŻĘ KONNO zgłaszamy sie tylko poprzez maila odznaka@torpartynice.pl 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na adres: odznaka@torpartynice.pl do 
dnia 13.10.2022r. (Czwartek)  

W zgłoszeniu należy podać: 

 nazwisko i imię, 
 miejsce urodzenia, 

 pełny adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym), 

 datę urodzenia, 

 PESEL, 

 Rodzaj zdawanej odznaki 

 imię konia/kuca na którym ma się odbywać egzamin, 

 wiek konia!!! (proszę zabrać paszporty do weryfikacji) 

 numer telefonu kontaktowego, 

 rezerwacja boksu bądź jej brak. 

 

 

Opłaty: 

 Opłata za egzamin na własnym koniu – 200 zł Jeżdżę Konno 
                                                             -  250 zł Brązowa oraz Srebrna 

 Wypożyczenie kuca lub dużego konia– 100 zł 

(tylko   dla   uczestników    rekreacji   WSJ  Partynice), 
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 Na czas trwania egzaminu można wynająć boks dla konia w cenie 120 zł/dzień.(każdy dodatkowy 
dzień jest płatny i prosimy zgłaszać chęć wcześniejszego przyjazdu) 

  Wszelkie informacje zawarte są regulaminie odznak na stronie www.pzj.pl  

  https://pzj.pl/sport/szkolenia/odznaki-jezdzieckie 

JEŻDŻĘ KONNO - Minimalny wiek uczestników wynosi 6 lat!!!(wg rocznika urodzenia) Minimalny wiek 
konia to 5 lat .Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. 

BRĄZOWA ODZNAKA- Minimalny wiek uczestników wynosi 8 lat!!! Minimalny wiek konia to 6 lat .Od 
osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. 

Dla uczestników do lat 15 włącznie obowiązkowa jest kamizelka ochronna. 

 Na egzamin na BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PROSIMY O ZABRANIE KARTY ODZNAKI JEŻDŻĘ KONNO !!! 

SREBRNA ODZNAKA – zdany egzamin na odznakę brązową, minimalny wiek konia 6 lat. 

 

 Wszystkie osoby biorące udział w egzaminie na odznaki PZJ muszą dostarczyć kompletnie wypełnione 
druki w dniu egzaminu.(nr konta nie jest potrzebny) 

 

Załączniki: 

Załączniki zostaną przysłane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące dnia egzaminu zostaną podane po weryfikacji i zatwierdzeniu 
wszystkich zgłoszeń w dniu 14.10.2022 (piątek) 

Obowiązuje schludny strój jeździecki. 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu:  691 916 193 , 605 666 574 

 

Zapraszamy:-))) 
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