
Zasady zabawy „Pierwszy jeździecki krok” 

 

1) Organizator: Klub Sportowy Jumping Events 

2) Data:  21 12 2019 (sobota) 

3) Miejsce: Hala Hipodromu Wola, ul. Lutycka 38, Poznań 

4) Uczestnicy: jeździeccy w wieku od 8-100 lat 

5) Zgłoszenia przez panel zawodykonne.com 

6) „Pierwszy jeździecki krok” to zabawowy konkurs dla dzieci (lub starszych jeźdźców) 

polegający na pokonaniu toru przeszkód, a przeszkody to: stacjonaty wysokości do 40 cm 

oraz bramki, konkurs rozgrywany na zasadzie konkursu dokładności, w czasie konkursu 

będzie możliwość obecności trenera lub rodzica na parkurze i prowadzenia konia. 

7) Każda para koń/jeździec ma prawo do dwukrotnego startu,  

8) Każdy uczestnik obowiązkowo musi mieć kask zapięty trzypunktowym zapięciem, opiekuna, 

który podczas trwania zabawy odpowiada za dziecko, ubezpieczenie NNW, zgoda opiekuna 

prawnego na udział w zabawie. 

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zabawie „Pierwszy jeździecki krok”.  

10) Opłata za jeden przejazd 50 zł od startu. 

11) Nagrody: nagrody honorowe FLO 

 

Zasady zabawy „Gwiazdkowa Parada Pony” 

 

1) Organizator: Klub Sportowy Jumping Events 

2) Data:  21 12 2019 (sobota) 

3) Miejsce: Hala Hipodromu Wola, ul. Lutycka 38, Poznań 

4) Uczestnicy: jeździeccy (dzieci) w wieku od 5 lat 

5) Zgłoszenia przez panel zawodykonne.com 

6) „Gwiazdkowa Parada Pony” polega na prezentacji dzieci na koniach. Konie muszą być 

prowadzone przez osobę dorosłą. Do pokonania będzie tor przeszkód (stalom, bramki, drągi) 

w stępie i kłusie. Oceniane będą: dosiad jeźdźca, przygotowanie konia i jeźdźca. Dozwolone, a 

nawet wskazane, przebrania. 

7) Każda para koń/jeździec ma prawo do jednokrotnej prestacji. Prezentacja odbędzie się w 

grupach. 

8) Każdy uczestnik obowiązkowo musi mieć kask zapięty trzypunktowym zapięciem, opiekuna, 

który podczas trwania zabawy odpowiada za dziecko, ubezpieczenie NNW, zgoda opiekuna 

prawnego na udział w zabawie. 

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zabawie „Gwiazdkowa Parada Pony”.  

10) Opłata za przejazd w paradzie 50 zł. 

11) Nagrody: nagrody honorowe FLO 

 


