
 

 

 

 

Certyfikowany Ośrodek Jeździecki III kat. -  Stajnia Pałac Runowo  
 

zaprasza na 

 który odbędzie się 02.05.2014 na terenie Pałacu Pod Bocianim Gniazdem w 

Runowie od godziny 11:00 

1. Organizator – Certyfikowany Ośrodek Jeździecki PZJ „Stajnia Pałac Runowo” 

2. Termin: 02.05.2014 o godz. 11.00  

3. Miejsce egzaminu „Stajnia Pałac Runowo” Runowo 23 76-230 Potęgowo (Pałac pod Bocianim 

Gniazdem) 

4. Zgłoszenia i zapytania  

 Kierownik stajni Hanna Michalska  - 507504424 

 Mail biuro@runowo.pl 

 Fax 59/8115149 

5. Komisja egzaminująca  

Marlena Gruca-Rucińska 

Jan Jurkiewicz 

6.  Wymagane dokumenty: 

 Osoby zdające egzamin poprawkowy – protokół z poprzedniego egzaminu 

 Osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

egzaminie 

 Osoby pełnoletnie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość  

7. Program (może ulec  zmianie w zależności od ilości zgłoszeń) 
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a) Część praktyczna 

-  opieka stajenna 

– ujeżdżenie  

– skoki przez przeszkody 

b) Część teoretyczna  

8. Opłaty: 

a) Opłata dla PZJ za egzamin                     – 30 zł (płatne na miejscu u organizatora ) 

b) Koszty organizacyjne     – 100 zł 

c) Udział w egzaminie na koniach „S. P. Runowo”  – 60 zł  

d) Boks                       – 15 zł – ilość miejsc ograniczona 

e) Egzamin poprawkowy     – 50 zł  

f) Nocleg i wyżywienie w Pałacu pod Bocianim Gniazdem          

     – 60 zł/osoba – ilość miejsc ograniczona 

g) Zgłoszenia przyjmujemy na mail biuro@runowo.pl  powinny zawierać: 

IMIĘ, NAZWISKO, DATA I MIEJSCE URODZENIA, PESEL, ADRES ZAMIESZKANIA, 

TELEFON KONTAKTOWY.  

Osoby przyjeżdżające z własnym koniem i nie korzystający z naszych boksów są zobowiązane do 

zapewnienia odpowiedniej opieki i oprowadzenia ich na wyznaczonym terenie lub 

zabezpieczenie ich we własnej przyczepie.  

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie egzaminu . 

Komitet organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

koni, zawodników, trenerów, luzaków, jak również w przypadku  kradzieży, zniszczeń, pożarów 

i innych wydarzeń. Uczestnicy egzaminu  i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w 

stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub konie.  

 

 

 

 

 

 

 

www.runowo.pl biuro@runowo.pl  tel. fax 598115149 kom. 602445113 507504424 

Informujemy iż w okresie wakacji zaplanowaliśmy kolejne egzaminy  

serdecznie zapraszamy   
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