
Egzamin na odznaki 
Informacje ogólne 

 
Zasady zdawania odznak od 1 kwietnia 2019.  
Pełny regulamin znajdą Państwo pod adresem:  https://pzj.pl/wp-content/uploads/2020/08/CLEAN-
OLIMPIJSKIE-DYSCYPLINY-REGULAMIN_ODZNAK_JEZDZIECKICH-2.pdf  
 
Na odznakę należy przywieź wypełniony druk mają go Państwo w załączniku jak również jest na stronie 
ośrodka Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą 
informacyjną  Wypełniamy tylko te 3 strony (nie 6) dotyczące zdającego czyli albo jako osoba pełnoletnia 
albo osoba sprawująca władzę rodzicielska nad osobą niepełnoletnią. 
Koszty : 
Koszt egzaminu 200 zł. w tym obowiązkowa wpłata 80 zł. na konto – najpóźniej 7 dni przed egzaminem, 
pozostałe 120 zł. w dniu egzaminu . Proszę nie przelewać całej kwoty na konto. 
 

Koszt wynajęcia konia na egzamin 200 zł.-  płatne w dniu egzaminu 

Koń z Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice może ich maksymalnie 2 razy odznakę brązową lub 1 raz 
odznakę srebrną 

Przedpłatę w wysokości 80 zł. należy wpłacić  na konto: LZJ DRAMA Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-
674 Zbrosławice BS o/ Zbrosławice 90 8463 0005 2002 0022 1740 0001. 

Zgłoszenia:  
e-mailem osrodek.jezdziecki@wp.pl Koniecznie w tytule e-maila wpisujemy nazwisko jaka odznaka i 
termin egzaminu 
dodatkowe informacje  telefonicznie: 32 233 70 00 od 8-15  
W zgłoszeniach w treści e-maila 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 ...................... 
Koń własny imię konia  ………………   lub koń z ośrodka ze Zbrosławic   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  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.  

 

Przypominamy że:  

 Wszystkie osoby do 15 roku życia kalendarzowo (czyli nawet jak się urodzą 1.01.to 15 lat 
kalendarzowo kończą 31.12) muszą na egzaminie mieć ubraną kamizelkę ochronną . 

 W chwili obecnej nie ma egzaminów poprawkowych zatem niezdanie którejkolwiek części egzaminu 
powoduje ponowne zdawanie nawet tych już zaliczonych części egzaminu. 



 W chwili obecnej nie ma karencji pomiędzy jednym a drugim egzaminem więc można go zdawać już 
następnego dnia 

 w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia,  
 w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny 

skoków przez przeszkody.  
 w części skokowej dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: wytoka lub wypinaczy 

(wypinacze tylko w przypadku dzieci do 12 lat na kucach – kategoria wiekowa młodzików), 
ochraniaczy.  

 Podczas egzaminu nie jest dozwolone użycie ostróg. 
 Na egzaminie obowiązuje schludny strój jeździecki  (frak nie jest konieczny) tak więc: spodnie - 

bryczesy, buty: oficerki lub sztyblety i czapsy, ponadto  biała koszula - wskazana, rękawiczki, spięte 
włosy i pasek do spodni. 

 jeździmy  z batem zgodnie z przepisami dyscyplin, czyli krótki bat na skokach  
 Do próby skoków dopuszczone są osoby, które zaliczyły próbę ujeżdżenia na minimum 5,5 punktów 
 Egzamin kolejność: przygotowanie koni (opieka stajenna), ujeżdżenie srebrna, ujeżdżenie brązowa, 

skoki brązowa (najpierw kuce), skoki srebrna (najpierw kuce) na końcu teoria 

WAŻNE : 

 niezdanie którejkolwiek części egzaminu powoduje skutkuje zdawaniem egzaminu od początku 
poraz kolejny, zgodnie z przepisami PZJ nie ma egzaminów poprawkowych 

 egzamin na odznaki jest traktowany jak trening; nie jako zawody, zgodnie z przepisami organizator 
nie ma obowiązku zapewnienia na egzamin karetki ani obsługi medycznej 

 instruktorzy/trenerzy  zobowiązani są do takiego prowadzenia rozprężania koni i dołożenia 
wszelkich starań, aby była ona maksymalnie bezpieczna dla pozostałych uczestników egzaminu. 

                                            Powodzenia !!! 

. 

 

 


