
 

Kurs dla kandydatów na  
jeźdźców wyścigowych 
28.03.2011 – 9.04.2011  

 

 
 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz Polski Klub Wyścigów Konnych 
informują, że od 28 marca 2011 do 9 kwietnia 2011 na terenie WTWK-Partynice będzie 
zorganizowany: 

„Kurs dla kandydatów na jeźdźców wyścigowych” 
 

Kurs zostanie zakooczony egzaminem.  
Kandydaci, którzy ukooczyli 16 lat winni złożyd: 

 wniosek o nadanie uprawnieo do dosiadania koni, zawierający imię i nazwisko oraz 
adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy,  

 oświadczenie wnioskodawcy, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona 
kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 
18.01. 2001 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.),  

 pisemne oświadczenie o posiadaniu praktycznych umiejętności dosiadania koni 
potwierdzonego przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni. 

 
Opłata za udział w szkoleniu i egzamin koocowy wynosi: 150 złotych od osoby.  
W kursie mogą wziąd również udział jeźdźcy posiadający licencje oraz jeźdźcy biorący udział 
wyłącznie w treningach. Koszta uczestnictwa - 100 złotych od osoby.  
 

Wniosek o którym mowa wyżej oraz opłatę należy złożyd w biurze WTWK-Partynice. 
Adres: ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

fax 071 333 45 18, e-mail: tor@wtwk-partynice.pl 
 
Koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  
Istnieje możliwośd indywidualnego zarezerwowania noclegów w pobliskim hotelu „NOCLEGI 
ZWYCIĘSKA” ul. Zwycięska 12, tel. 071 339 80 21.  
Dodatkowe informacje można uzyskad w biurze WTWK-Partynice u Pana Jakuba Kasprzaka 
(071 333 45 16). 
 

Zajęcia poprowadzą: 
 

Dietetyk – Renata Zomerska 
Fizjoterapeuta – Agnieszka Stasiak 
Ogólna wiedza o wyścigach konnych, technika i taktyka jazdy wyścigowej – Andrzej Szydlik 
Zajęcia na „sztucznym koniu” – tr Michał Romanowski 
Zajęcia praktyczne (treningi) – tr Janusz Kozłowski 
Prawo wyścigowe (Ustawa o wyścigach konnych, Regulamin wyścigów konnych i inne 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – Jakub Kasprzak 
 

UWAGA 
Wszyscy uczestnicy Kursu muszą posiadad aktualne ubezpieczenie od następstw  

od nieszczęśliwych wypadków. Osoby niepełnoletnie, dodatkowo zgodę 
rodziców/prawnych opiekunów na udział w Kursie.  

Obydwa dokumenty należy przedłożyd w biurze WTWK-Partynice najpóźniej  
w dniu 28 marca 2011 r. 


