
 

   

 
 

 
 

 
 
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań  
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
E-MAIL: biuro@wzjpoznan.pl 
www.wzjpoznan.pl 
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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 

zaprasza zawodników oraz sędziów powożenia 
na konsultacje ujeżdżeniowe, z nowych testów 3*HP2-HP4, 2*i 3*HP1, 

które odbędą się w Baborówku w dniach 05-06.03.2022 r. 

Konsultację prowadzić będzie p. Tomasz Mossakowski – sędzia powożenia z uprawnieniami 
międzynarodowymi 

Miejsce: 64-500 Baborówko, ul. Parkowa 1 

Opłaty dla zawodników za:  

konsultacje:  50 zł/uczestnika 
plac:   70 zł/dzień lub 140 zł/2 dni  
boksy:  120 zł za konia (piątek-niedziela) lub 100 zł za konia (sobota –niedziela) 
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

Opłaty dla sędziów obserwatorów i zawodników wolnych słuchaczy: 

Przerwa kawowa  50 zł (sobota-niedziela) lub 30 zł za dzień (sobota lub niedziela) 

Zgłoszenia mailowe na konsultacje prosimy przesyłać do dnia 03.03.2022 na adres mailowy: 
berezob@wp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, imię konia, nr testu, krótki opis 
uwzględniający poziom wyszkolenia i dane kontaktowe (e-mail i nr tel.) z dopiskiem: Konsultacje D. 

Opłaty i rezerwacja boksów - tylko poprzez mail palac@baborowko.pl 

Noclegi i wyżywienie - opłata i rezerwacja poprzez mail: palac@baborowko.pl 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Baborówku - liczba miejsc noclegowych jest 
ograniczona. 

1. Zabudowania folwarczne – 110 zł/os ze śniadaniem  
(w zależności od mieszkania minimalna liczba gości w mieszkaniu lub pokoju: 2 os.)  

2. Pałac - pokój jednoosobowy ze śniadaniem 140 zł, 
- pokój dwuosobowy ze śniadaniem 280 zł, 
- pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem 160 zł 
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Koszty wyżywienia: (na wcześniejsze zamówienie) 

Śniadanie dla osób nocujących jest cenie noclegu  
Śniadanie dla osób nie nocujących w Baborówku – sobota i niedziela 30 zł (za dzień) 
Obiady – sobota i niedziela otwarta sprzedaż w Kuźni –  35 zł (danie w 2 wersjach: mięsne/nie 
mięsne) 

Kolacja integracyjna - sobota (tylko na wcześniejsze zamówienie) – 35 zł. 

 

W PROGRAMIE KONSULTACJI: praktyczne aspekty szkolenia w treningu ujeżdżeniowym: 

▪ harmonia i lekkość jazdy, przepuszczalność, prawidłowe zebranie   

▪ zadania na czworoboku: wyjeżdżanie figur, główne problemy w chodach pośrednich i 

wyciągniętych, chody boczne i ich wykorzystanie korekcyjne  

▪ korekta pozycji powożącego – prawidłowe działanie pomocami   

▪ indywidualna ocena poszczególnych ruchów z komentarzem  

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI wkrótce… 

 


