Sopot, 07 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgłoszone przez nas kursy sędziowskie w dyscyplinie ujeżdżenia zostały zatwierdzone przez PZJ
i otrzymały numery:
kurs podstawowy - S/P/A/30/2011,
kurs licencyjny S/L/A/31/2011
Data kursu: 29-30 kwietnia 2011
Miejsce kursu: Hipodrom w Sopocie
Zgłoszenia: formularz zgłoszenia (strona poniżej) proszę przysłać na adres skj@skj-sopot.pl z dopiskiem „kurs
sędziowski”
Prowadzący: Zofia Górska (przepisy ogólne i dyscypliny) i Grzegorz Chajęcki (przepisy weterynaryjne)
Opłaty:
150 zł (w tym przerwy kawowe)
Przypominamy, że sędzią może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie,
spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku,
oraz posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
o brązowa odznaka jeździecka;
o klasa sportowa;
o jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów
sportu i trenerów PZJ.
Osoby nie spełniające powyższych wymogów nie otrzymają uprawnień sędziowskich.
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Karta zgłoszenia na kurs sędziowski organizowany przez Sopocki Klub Jeździecki
Zgłoszenia na: skj@skj-sopot.pl z dopiskiem kurs sędziowski
Rodzaj kursu
(licencyjny, podstawowy)
Dyscyplina
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Telefon
Adres e-mail
Wykształcenie
Przypominamy, że sędzią może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie,
spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku,
oraz posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
o brązowa odznaka jeździecka;
o klasa sportowa;
o jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów
sportu i trenerów PZJ.
Osoby nie spełniające powyższych wymogów nie otrzymają uprawnień sędziowskich.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- skan odznaki jeździeckiej lub klasy sportowej lub uprawnień szkoleniowych
- skan świadectwa ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie od lekarza sportowego (tylko na kurs podstawowy)
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