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Propozycję - KLIKOWSKA PARADA KONNA  

w ramach której odbędzie się:  

Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Regionalnymi  
 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

Data i miejsce:  

09 września 2018 
TARNÓW - "KLIKOWA", ul. Klikowska 304 
 
Organizatorzy: 

1. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie 
2. Fundacja "Klikowska Ostoja Polskich Koni" 
3. Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych 

 
Współorganizatorzy: 

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
2. Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 
3. Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego  
4. Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej 

 
Patronat Honorowy: 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2. Marszałek Województwa Małopolskiego 
3. Prezydent Miasta Tarnowa 
4. Starosta Tarnowski 
5. Starosta Brzeski 
 

Patronat medialny 
1. TVP -3 Kraków 
2. Radio Kraków  
3. Gazeta Krakowska  
4. Hodowca i Jeździec 
5. tarnow.net.pl  
6. Informator Brzeski 

 
Sponsorzy 

1. Urząd Miasta Tarnowa 
2. Instytut Zootechniki PIB w Balicach  
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział 

Regionalny 
4. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
5. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 
6. Huta Szkła -Tadeusz Wrześniak 
7. Polmark Sp. z o.o.  
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Program Klikowskiej Parady Konnej  
 

Niedziela 09.09.2018  

• godz. 11.00 - Polowa Msza Święta  
• godz. 12.30 - Uroczyste otwarcie: 

 

• Klikowskiej Parady Konnej 

• Małopolskiego Pikniku Rybackiego 
� Koncert Orkiestry Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka 
� Manewry kawaleryjskie   
� Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla koni uczestniczących  

w wystawie 
� Pokaz kaskaderski  
� Konkurs przeciągania liny 
� Konkurs powożenia zaprzęgami regionalnymi 

 

Atrakcja: 
� Wystawy: „Droga do niepodległości oczami kawalerii” 
� Obóz kawaleryjski 
� Manewry kawaleryjskie 
� Pokaz pracy kieratu konnego 
� Degustacja potraw z ryb, konkursy 
� Kowalstwo na żywo, pokazy kucia konia 
� Konkursy dla dzieci i dorosłych 
� Przejażdżki konne wierzchem i bryczką 
� Pokaz szkolenia psów 
� Aktywne miasteczko strażackie 
� Parada Muszkieterów, konkursy i zabawy szermiercze 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Informacja o zmianach w programie będą zamieszczone w formie komunikatu 
na stronach organizatorów. 

 
Wiek koni: 

• Konkurs zaprzęgowy– konie ukończone 36 m – cy. 
 
Wiek zawodników: 

• Konkurs zręczności w powożeniu - min. 16 lat jedna osoba na bryczce musi 
być pełnoletnia  

Skład komisji sędziowskiej:  
• Sędzia główny: Andrzej Goraus, Josef Matlon, Zenon Podstawski 

Zgłoszenia koni biorących udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia  
3 września 2018 r (poniedziałek). 
 

Małopolski Związek Hodowców Koni 
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków 

tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16 
email: rospond_ozhk@wp.pl  
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Warunki uczestnictwa 
1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK 

oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu. 
Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie 
zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 

2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej 
stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

3. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze 
wystawy. 

4. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę 
treściwą na okres 1 dni, siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. 
Koszty transportu nie zostaną zwrócone. 

5. Konie mogą startować tylko 1 raz. 
6. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej 

zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach  
z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów.  

7. Warunkiem udziału w konkursie powożenia zaprzęgami regionalnymi jest 
wcześniejszy przemarsz w paradzie przed otwarciem Klikowskiej Parady 
Konnej. 

8. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe 
mające miejsce w tym czasie.  

 
Organizator zapewnia  

• opiekę medyczną i weterynaryjną  
• flot`s dla koni, dyplomy, puchary i nagrody 

 
Organizatorzy proszą wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty 
konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro 
konia jest najważniejsze. 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, 
dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to 
stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą 
udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków 
medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży 
klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej 
uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej  
z zawodów. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po 
zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
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V. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich 
aspektów współpracy z koniem. 


