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Zbrosławice 26.01.2015 

 
Szanowni Państwo 

 
 

 
W imieniu Zarządu Ludowego Zespołu Jeździeckiego „Drama” Zbrosławice 

zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy przy organizacji tegorocznych 
Zawodów Konnych w Zbrosławicach a przede wszystkim zawodów ogólnopolskich.  

W bieżącym roku będziemy 10-krotnie organizatorami zawodów konnych;  
8-krotnie  w konkurencji „Skoki przez Przeszkody - oraz 2-krotnie w konkurencji 
„Ujeżdżenie” ; w tym trzy razy będą to zawody rangi ogólnopolskiej raz w Skokach przez 
Przeszkody i dwukrotnie w Ujeżdżeniu. 
 Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży 6-8.03.2015 
 Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu + CDN – z udziałem gości zagranicznych 20-

22.03.2015 
 Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu + CDN – z udziałem gości zagranicznych 21-

23.11.2015 
 
Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice od lat  organizowane są prestiżowe 

zawody jeździeckie ściągające do Zbrosławic rzesze miłośników koni i jeździectwa, wśród 
których nie brak postaci ze świata polityki, kultury i biznesu. Wielokrotnie już 
organizowano w Zbrosławicach duże zawody jeździeckie będące sukcesem 
organizacyjnym i propagandowym m.in. dzięki współpracy ze środowiskiem mediów i 
biznesu.  

W ubiegłym roku dwukrotnie TVP Katowice tj podczas Zimowych Mistrzostw 
Śląska w Ujeżdżeniu i Zimowych Mistrzostw Śląska w Skokach emitowało relacje z 
zawodów w wiadomościach sportowych : 
( można je znaleźć pod adresem www.tvp.pl/katowice/informacje/sport/wideo/24112014-
godz1905/17786806 (od około 7 minuty) oraz   www.katowice.tvp.pl/18080563/15122014-
godz.22.15   
W lokalnej prasie przed każdymi zawodami pojawiały się zapowiedzi imprezy, natomiast 
po zawodach znaleźć można było obszerne relacje, nt zakończonych zawodów; jedną z 
ostatnich relacji  prasowych można znaleźć pod adresem ;  
http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/artykul/mistrzostwa-slaska-w-
ujezdzeniu,2493480,artgal,t,id,tm.html#fa533aa95155fa18,1,3,5 . 
Ponadto podczas Finału Pucharu Polski w Ujeżdżeniu w dniu 13.04.2014 r. 
przeprowadzona była bezpośrednia 8 godzinna transmisja online na łamach największego 
internetowego portalu jeździeckiego www.swiatkoni.pl . relacje taką planujemy również w 
dniach 20-22.03.2015 podczas konkursów Finałowych KUR w ujeżdżeniu, gdzie w 
przerwach pomiędzy przejazdami zawodników, możemy zamieścić m. inn. Państwa spot 
reklamowy. 

W zamian za pomoc finansową przy organizacji zawodów proponujemy Państwu 
umieszczenie planszy reklamowej z logo Waszej Firmy na ścianach krytej ujeżdżalni, gdzie 
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rozgrywane będą zawody. Dodatkowo Państwa LOGO i dane kontaktowe możemy 
zamieścić jako partnerów na naszej stronie internetowej a także zamieścić Wasze logo na 
wszystkich publikowanych przez nas plakatach i materiałach reklamowych związanych z 
zawodami.  

Zdjęcia z zawodów (a tym samym banery reklamowe znajdujące się na ścianach krytej 
ujeżdżalni)  umieszczane są na naszej stronie internetowej, „Facebooku”, na jeździeckich 
portalach internetowych oraz stronach klubów i zawodników. Amatorskie Filmiki z 
przejazdów poszczególnych zawodników kręcone podczas zawodów są umieszczane na 
„Youtube” a także stronach internetowych klubów oraz na stronach indywidualnych 
zawodników na „Facebooku”.  

Ponadto informujemy, że aby zachęcić widzów wstęp na wszystkie organizowane 
przez nas zawody jest bezpłatny i dla widzów planujemy również wiele dodatkowych 
atrakcji. 

Równocześnie informujemy, że zapowiedzi o tegorocznych zawodach ukażą się w 
lokalnej prasie, z którą od lat współpracujemy m.inn. w  Dzienniku Zachodnim i 
Tygodniku Gwarek  

O patronat nad zawodami w ujeżdżeniu występujemy już tradycyjnie od lat do 
Wójta Gminy Zbrosławice i Starosty Tarnogórskiego a także do Marszałka Województwa 
Śląskiego. W ubiegłym roku wszyscy w/wym. przedstawiciele lokalnego samorządu 
patronat ten objęli. 

W ubiegłym roku największym zainteresowaniem ze strony zawodników cieszył się 
Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu,  połączony z zawodami ogólnopolskim organizowany 
w dniach 11-13.04.2014 a rekordowe ilości koni zjechały do nas na Zimowe Mistrzostwa 
Śląska, szczególnie w skokach przez przeszkody – aż  186 jeźdźców na 194 koniach.  
 
Patronat nad zawodami objęła TVP Katowice.  
  
Łączymy pozdrowienia i liczymy na współpracę. Załączamy kalendarz organizowanych 
przez nas zawodów w roku 2015. 
 

Z poważaniem 
 

Barbara Jachowicz 
Członek zarządu 

LZJ DRAMA Zbrosławice 
Tel. 606 788 368 

 


