
 

 

 

INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ PZJ
Kurs Instruktora Jazdy Konnej  PZJ 2022 Październik/Listopad 4 zajazdy

  KURSY PROWADZONE ZA ZGODĄ I  POD PATRONATEM POLSKIEGO 
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Kołobrzeg/Komarowo
Terminy zjazdów:

1. 08-09.10.2022 - Kołobrzeg

2. 22-23.10.2022 - Komarowo

3. 05-06.11.2022 - Kołobrzeg

4. 18-20.11.2022 - Kołobrzeg

Miejsce: 

Zjazd 1,3 i 4 w Ośrodku Jazdy Konnej Michalski w Kołobrzegu- Budzistowie 

Zjazd 2 w Stajnia Komarowo

Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZJ uczestnik:
- Widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZJ,
- Otrzymuje tytuły :  Instruktor Jazdy Konnej PZJ,
- Ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZJ,
- Może uzyskać paszport IGEQ I,
- Może  przeprowadzać  szkolenia i  egzaminów na odznakę „Jeżdżę Konno”, pod 
warunkiem posiadania licencji PZJ,
- Może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZJ.

CENA KURSU: 2800 zł

 
„Siedząc na końskim grzbiecie 

patrz jak pięknie jest na świecie”

OŚRODEK JAZDY KONNEJ 
I HIPOTERAPII 

78-100 KOŁOBRZEG – BUDZISTOWO 
ANDRZEJ MICHALSKI 

Ul. Kołobrzeska 6n 
Tel. 602 757 869; 502 630 664 

www.stadninamichalski.pl ; info@stadninamichalski.pl



Cena kursu zawiera:
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
• Egzaminy,
• Wydanie dokumentów,
• Zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania i kolacje) - dodatkowo płatne,
• Obiad w cenie szkolenia,
• Materiały szkoleniowe,
• Ubezpieczenie uczestników. 

Szkolenie obejmuje tematy:
• Teoria i metodyka nauczania jeździectwa,                                           
• Hipologia i opieka weterynaryjna,
• Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
• Dobór koni do rekreacji,
• Zasady funkcjonowania ośrodka jeździeckiego,
• Sprzęt jeździecki,
• Program prowadzenia treningu sportowego,
• Transport koni,
• Nauka jeźdźców na lonży od podstaw,
• Lonżowanie młodego konia,
• Jazda konna na ujeżdżalni,

Informacje dodatkowe:
• Paszport IGEQ -  International Group for Equestrian Qualifi kations - jest 

międzynarodowym  dokumentem określającym kwalifikacje szkoleniowców w sporcie 
jeździeckim, uznawanym w  krajach i przez organizacje wymienione na stronie 
internetowej www.igeq.org,

• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
• Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask 

ochronny),
• Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie  

i mailowo ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
• Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego jest podstawą do 

nadania uprawnień zawodowych Instruktora Jazdy Konnej PZJ,
• Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO:  "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz 

jego termin",(np. Jan Kowalski-kurs instruktora 8.10.- 20.11.2022,)
• Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
• Przystępując do kursu wymagana jest srebrna odznaka jeździecka,
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się 

minimalnej liczby osób chętnych ( min. 20 osób) lub innych powodów uniemożliwiających 
organizację kursu, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

• Ośrodek Jazdy Konnej MICHALSKI w Kołobrzegu  dysponuję ograniczoną ilością miejsc 
noclegowych - - Noclegi - tel. 943543754, http://stadninamichalski.pl/noclegi/

• Wyżywienie dostępne w Restauracji „Derby” na terenie Ośrodka Jazdy Konnej 
MICHALSKI

http://stadninamichalski.pl/noclegi/


Warunki uczestnictwa w kursie instruktora jazdy konnej:
Posiadanie co najmniej SREBRNEJ odznaki jeździeckiej. 

• Ukończone 18 lat.
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
• Oświadczenie  o braku przeciwwskazań do uprawiania JAZDY KONNEJ
• Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę 

(500 zł).

Kołobrzeg 20 lipca 2022r. 

Organizatorzy 
Andrzej Michalski 

Prezes Klubu Jeździeckiego 
„DERBY” 

Katarzyna Buiłek 
Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego  

„SILVER” Komarowo 
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