
OKRĘGOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W RZESZOWIE

serdecznie zaprasza

„Przygotowanie i praca z młodym koniem, dobór uprzęży, zasady oprzęgania, 
trening w parze i w  zaprzęgu jednokonnym

 

Koszty uczestnictwa w kursie
• 120 zł/osoba (członkowie P

• 180 zł /osoba -  pozostali uczestnicy

• 50 zł /boks  udział z własnym koniem

 

Liczba uczestników ograniczona  do 

Rzeszów) 

Możliwość przyjęcia na szkolenie

 

W cenę szkolenia wliczon

oraz    certyfikat ukończenia

Istnieje możliwość rezerwacji

 „Zajazd pod Goleszem”, Jasło; ul. Krakowska 112; tel.13 445 70 87

„Zajazd pod Skałą; Krajowice 68 ;38

Zgłoszenia: OZHK Rzeszów

(Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika,

telefon kontaktowy i 

 

Termin zgłoszeń upływa 
  

Prowadzący

Szkolenie odbędzie się w dniach 
na terenie ośrodka STAJNIA GALICJA w Bieździedzy 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W RZESZOWIE

serdecznie zaprasza na szkolenie zaprzęgowe
 

Przygotowanie i praca z młodym koniem, dobór uprzęży, zasady oprzęgania, 
trening w parze i w  zaprzęgu jednokonnym

               

uczestnictwa w kursie :  
PZHK) 

pozostali uczestnicy 

udział z własnym koniem 

Liczba uczestników ograniczona  do 20 osób (pierwszeństwo członkowie OZHK 

na szkolenie maksymalnie 6 koni 

wliczona jest  teoria i praktyka w łącznym wymiarze 16

ukończenia,  ubezpieczenie,  obiady i serwis kawowy

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w okolicach Kołaczyc:

„Zajazd pod Goleszem”, Jasło; ul. Krakowska 112; tel.13 445 70 87

ajazd pod Skałą; Krajowice 68 ;38-211 Jasło; tel. 13 491 54 65

 
 

OZHK Rzeszów : ozhkrzeszów@poczta.onet.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika,

telefon kontaktowy i informację na temat rezerwacji boksu

Termin zgłoszeń upływa 29 października  2016 r. ( piątek)

Prowadzący: JÓZEF MATLON 

Szkolenie odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada 2016 /piątek , sobota/
STAJNIA GALICJA w Bieździedzy www.galicja

 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W RZESZOWIE    

szkolenie zaprzęgowe 

Przygotowanie i praca z młodym koniem, dobór uprzęży, zasady oprzęgania, 
trening w parze i w  zaprzęgu jednokonnym” 

 

20 osób (pierwszeństwo członkowie OZHK 

i praktyka w łącznym wymiarze 16 godzin  

i serwis kawowy. 

w okolicach Kołaczyc: 

„Zajazd pod Goleszem”, Jasło; ul. Krakowska 112; tel.13 445 70 87 

491 54 65 

ozhkrzeszów@poczta.onet.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, adres, numer pesel,   

informację na temat rezerwacji boksu) . 

( piątek) 

2016 /piątek , sobota/  
www.galicja-konie.pl  



Szczegółowy program szkolenia dostępny w OZHK Rzeszów   


