
Egzamin na odznaki 
Informacje ogólne 

 
Informujemy, że od 1 stycznia 2018 obowiązują nowe zasady zdawania odznak. 
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami, wszystkie 
informacje są dostępne na stronie www.pzj.pl – szkolenia REGULAMIN ODZNAK 
JEŹDZIECKICH - DYSCYPLINY OLIMPIJSKIE - obowiązuje od 01. 01. 
2018 r. 
Koszty : 
Koszt egzaminu 130 zł. w tym obowiązkowa wpłata 65 zł. na konto – najpóźniej 5 dni przed 
egzaminem, pozostałe 65 zł. w dniu egzaminu . Proszę nie przelewać całej kwoty na konto. 
 
Egzamin poprawkowy 
Koszt egzaminu poprawkowego 100 zł. – w tym 35 zł. płatne obowiązkowo na konto – 
najpóźniej 5 dni przed egzaminem, , pozostałe 65 zł. płatne w dniu egzaminu. Proszę nie 
przelewać całej kwoty na konto. Osoba zdająca egzamin ma prawo tylko do jednej poprawki, 
i ma na to 12 miesięcy; warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest posiadanie 
kopi protokołu z pierwszego egzaminu (wydanego przez organizatora i podpisanego przez 
komisje egzaminacyjna; kopii a nie ksera).  

Koszt wynajęcia konia na egzamin 60 zł.-  płatne w dniu egzaminu 

Przedpłatę należy wpłacić  na konto: LZJ DRAMA Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-674 
Zbrosławice BS o/ Zbrosławice 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002. 

Zgłoszenia:  

e-mailem osrodek.jezdziecki@wp.pl dodatkowe informacje  telefonicznie: 32 233 70 00 od 8-
15 

W zgłoszeniach podajemy: 

Imię i nazwisko ................ 
Pesel ................................. 
Miejsce urodzenia (miasto a nie data)...............  
Adres zamieszkania: Kod pocztowy …… miasto ............................... Ulica i nr domu 
....................... 
Telefon kontaktowy .................. 
Rodzaj odznaki – brązowa czy srebrna ...................... 

Oraz informacje czy przywozicie na egzamin własnego konia czy będziecie zdawać na koniu 
z Ośrodka Jeździeckiego ze Zbrosławic. 

Koń własny lub koń z ośrodka ze Zbrosławic  (bardzo proszę podać imię konia – ułatwi to 
tworzenie listy startowej więc wpisujemy np. „Jasiu” chyba że chcemy z ośrodka i nie znamy 
nazwy proszę wpisać – proszę o przydzielenie)  ........ Przywożony na odznakę koń musi mieć 
paszport (jest to wymóg określony prawem nawet na czas transportu) i aktualne szczepienia 



 

Ze sobą na egzamin należy przywieź wydrukowany i bezbłędnie wypisany druk dostępny na 
stronie Ośrodka Odznaki Jeździeckie PZJ - Oświadczenie i Klauzula Informacyjna RODO – 
organizator egzaminu nie odpowiada za błędnie wypisane przez zdających czy rodziców (w 
przypadku osób niepełnoletnich) oświadczenie a wiąże się to z dodatkową opłatą na rzecz PZJ 
w wysokości 50 zł.  

 


