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 Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego 

wyścigowego zawierający imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy wraz z 

oświadczeniem, 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 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).  

We wniosku należy zaznaczyć, o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u 

celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia - członek komisji technicznej i 

odwoławczej) ubiega się kandydat.  

 

 

WWnniioosskkii  nnaalleeżżyy  sskkłłaaddaaćć  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  2200..0099..22001133  rr..  wwrraazz  zz::  

1. dokumentem poświadczającym posiadanie minimum średniego wykształcenia (dyplom, 
świadectwo ukończenia szkoły), 
 

2. kopią dowodu wniesienia opłaty za szkolenie. 

 

 

 Szkolenie będzie trwało 14 dni:  

21-22 września, 28-29 września, 5-6 października, 12-13 października, 19-20 października,                     

26-27 października oraz 16-17 listopada br.  

Zajęcia teoretyczne (w sali konferencyjnej PKWK) rozpoczną się o godz. 900 i będą trwały do godz. 1300. 

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w trakcie rozgrywania gonitw.  

 

 Egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych odbędzie się w dniach 23-24 listopada br. (sobota-

niedziela) w sali konferencyjnej PKWK a egzamin z praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wykonywania danej funkcji sędziego w tych samych dniach, w trakcie rozgrywania gonitw.  

 

 Opłata za szkolenie i egzamin wynosi: 250 zł od osoby.  

Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem szkolenia w kasie lub na konto PKWK. 

Kasa PKWK czynna jest pn. - pt. w godz. 830 - 1430. 
 

Dane do przelewu: 

Polski Klub Wyścigów Konnych 
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa 
Nr konta:  58 1500 1272 1212 7003 0253 0000 

 

 Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

 

 Zbiór przepisów w formacie PDF jest dostępny na stronie internetowej PKWK: 

www.pkwk.pl/pdf/2008/Biuletyn Przepisy 2008_PKWK.pdf, jak również jest do nabycia (w formie 

drukowanej) w siedzibie PKWK, w cenie 20 zł.  

http://www.pkwk.pl/pdf/2008/Biuletyn%20Przepisy

