
SERDECZNIE WITAMY UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW WARSZAWY 
I MAZOWSZA KUCÓW, MAŁYCH KONI I AMATORÓW 
 
Będzie nam niezmiernie miło gościć wszystkich uczestników Mistrzostw. 
KJ Wiktorowo pierwszy raz staje przed organizacją imprezy rangi Mistrzowskiej. 
Marzeniem naszym jest abyście Państwo czuli się u nas  jak u siebie w domu , korzystając z 
pobytu na świeżym powietrzu i trochę też odpoczęli, miło spędzając czas. 
 
Aby ułatwić sprawne poruszanie się i uniknąć zbędnych telefonów, podaję kilka informacji, 
które mogą ułatwić udział w zawodach. 
 
W „komunikaty”   na stronie zawodykonne.com jest już kilka zamieszczonych informacji. 
Poniżej kolejne, z którymi prosimy się zapoznać: 
 

1. Prosimy o zapoznanie się z planem ośrodka – zamieszczony na zawodykonne.com  
2. Stajnie otwarte czwartek od godz. 12.00  
3. Prosimy o zapoznanie się z planem przyznanych boksów w trzech stajniach A B C  
4. Wjazd według znaków. Prosimy o przestrzeganie znaków   
5. Prosimy wyładować konie, zaparkować koniowozy i przyczepy w wyznaczonym 

miejscu, zachowując zasadę równego, schludnego parkowania. Prosimy zachować 
przejazd dla innych samochodów i koni 

6. W każdym ciągu stajni są wolne boksy  materiałowe na sprzęt itp.   
7. Samochody osobowe prosimy parkować w wyznaczonych miejscach. 
8. Paszporty koni prosimy dostarczyć do biura zawodów – sędziówka.  
9. Osoby korzystające z pola biwakowego prosimy kierować się w miejsce zaznaczone 

na planie jako PN samochody zaparkować przy namiotach lub kamperach. 
10. Mieszkańcy biwaku mają do dyspozycji  grill, barek „stara chata”, ognisko, basen, plac 

zabaw 
11. Wszyscy uczestnicy w biurze zawodów otrzymują żółte opaski wstępu - 4 na konia 

(zawodnik, luzak. dwóch właścicieli). 
12. Trening na placu konkursowym w czwartek do godz. 19.00 
13. Konkursy rozpoczynamy w piątek od godz. 10.00  
14. Brakujące dokumenty prosimy uzupełnić w biurze zawodów u sędziego głównego 
15. Siano i słomę zamawiamy w biurze zawodów,  wydawanie u szefa stajni  
16. SZEF STAJNI Matylda -516597503 
17. W sobotę, w części rekreacyjnej, zapraszamy na ognisko i coś do ogniska  
18. Można skorzystać  spływu kajakowego, kontakt Jan Ratajczak 602648711  
19. Biuro zawodów, sprawy finansowe - czynne   

Piątek – do godz. 14.00 
SOBOTA – NIEDZIELA  przez cały czas trwania zawodów 

20. Na terenie zawodów - Barek „Stara Chata”  i grill  
21. Na terenie zawodów sklepy i stoiska sponsorskie  
22. Od piątku będzie obecny na zawodach lek. wet. – możliwy pomiar kuców i wydanie 

certyfikatu wzrostu.  
 
W razie pytań prosimy o telefon  
Kasia 501933086 & Janek 602648711 



 
ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW I MIŁEGO POBYTU  


