
#silesiaGROOM CHALLENGE 

Are you a professional groom and feel confident about your job? Is work 
with horses your passion? Do you do your best to take care about the 
order in a stable? Try yourself and take the #silesiaGROOM 
CHALLENGE!
We invite you to take a part in competition for a title The Best Groom of
the 5th edition Silesia Equestrian 2019 #silesiaCELEBRATE !

RULES ARE SIMPLE:
1. To take a part you have to groom two weeks on the show in 
Jakubowice. Your characteristic sign will be double hand band.

2. Collect the points in few ways:
- in obligatory competitions on #silesiaGROOM CHALLENGE 
PARTY in Plaża & Beach Bar on Sunday 07.07 at 8 PM.
- create the video ‘My day from Silesia Equestrian’ with freedom of 
performance (we count on your creativity). Ready video send by e-mail: 
alina.janowska@gmail.com or by WhatsApp: +48666350046, deadline is 
08.07 at 7 PM.
- during Rodeo Party (11.07 indoor arena) riding our wild bull
- during SLEEPOVER- PIDZAMA PARTY (08.07 Riders Club) for 
the best outfit
- by the opinion of Stewards and The Team of Volunteers for the way 
of working with horses and the quality of work with rider on warm up
- Show Director & Team Carer give you points for general atittiude and
activity on events and parties

3. Prize Giving Ceremony:
Official Prize Giving Ceremony will be on #silesiaCELEBRATE Final 
Party on Saturday 13.07 at 9 PM in the Summer Tent. 
Sponsored by: Silesia Equestrian, Klub Jeździecki Osadkowski, Hotel 
Jakubus, Sklep Stajnia, Ziaja, Over Horse.

4. Make the entries by showing up at the meeting on Wednesday 03.07 
at 8 PM on VIP zone. Questions and requests: Alina Janowska 
+48666350046

Jesteś luzakiem i nie masz sobie równych? Praca z końmi to Twoja pasja? O 
porządek w stajni dbasz najlepiej ze wszystkich? Sprawdź swoje umiejętności 
i podejmij wyzwanie #silesiaGROOM CHALLENGE!
Zapraszamy do udziału w walce o tytuł Najlepszego Luzaka 5tej edycji 
Silesia Equestrian Tour 2019 #silesiaCELEBRATE !

ZASADY SA PROSTE:
1. Do udziału w wyzwaniu mogą się zgłosić luzacy, którzy przyjeżdżają do 
Jakubowic na dwa tygodnie Silesia Equestrian Tour 2019. Znakiem 
rozpoznawczym jest podwójna opaska na ręce.

2. Uczestnikom przyznaje się punkty:
- W obowiązkowych konkurencjach na #silesiaGROOM CHALLENGE 
PARTY w Chacie Nad Stawami w niedziele 07.07 o 20:00
- za stworzenie filmu „Mój dzień na Silesia Equestrian” w dowolnej formie 
(liczymy na kreatywność). Gotowy film prześlij na adres: 
alina.janowska@gmail.com lub przez WhatsApp +48666350046 do 08.07 
godzina 19:00
- Podczas Rodeo Party (11.07 na hali) w jeździe na byku
- Podczas SLEEPOVER- PIDZAMA PARTY (08.07 Riders Club) za 
najlepszy strój
- Dzięki opinii Stewardów i Zespołu Wolontariuszy na podstawie obserwacji
przy pracy z końmi oraz na rozprężalni z zawodnikiem.
- Przyznawane przez Team Dyrektor Zawodów & Opiekun Ekip za ogólną 
postawę i zaangażowanie w imprezach towarzyszących.

3. Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród:
Oficjalna dekoracja oraz przyznanie nagród odbędzie się w sobotę 13.07 o 
godzinie 21:00 w Namiocie Letnim podczas #silesiaCELEBRATE Final 
Party
Fundatorami nagród są: Silesia Equestrian, Klub Jeździecki Osadkowski, 
Hotel Jakubus, Sklep Stajnia, Ziaja, Over Horse.

4. Dokonaj zgłoszenia przychodząc na spotkanie organizacyjne w środę 03.07
o godzinie 20:00 na strefę VIP. W razie dodatkowych pytań: Alina Janowska 
+48666350046


