
ABC WKKW 

Miejsce szkolenia: KJ Czarny Dunajec 
Ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 92 34 – 470 Czarny 
Dunajec 
Tel. 607278731  

Termin: 19 - 20.09.2020 

Szkolenie dofinansowane przez Małopolski Związek Jeździecki

Program zakłada organizację szkolenia w Klubie Jeździeckim Czarny Dunajec dla osób,

które chcą rozpocząć przygodę z WKKW oraz osobami już startującymi w tej dyscyplinie.

Szkolenia otwarte dla jeźdźców z całej Polski. 

Oferta przygotowana dla początkujących, amatorów oraz jeźdźców

średniozaawansowanych.  Oprócz teorii, która zapozna uczestników z dyscypliną WKKW 
i pokaże na czym ona polega, przeprowadzone zostanie szkolenie praktyczne w 
niewielkich grupach, gdzie oprócz podstaw ujeżdżeniowych i skokowych będzie można 
się sprawdzić na stałych przeszkodach terenowych, z którymi jeźdźcy mają do czynienia 
podczas próby terenowej w WKKW.


Prowadzący: Wioleta Hajnos – instruktor sportu, sędzia WKKW i ujeżdżenia,
zawodniczka WKKW, członek Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców WKKW 2012r.,
największe sukcesy: VII m – ce Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców 2012r., kilkukrotna
medalistka Mistrzostw Małopolski w WKKW, uczestniczka Mistrzostw Polski Młodych Koni
w ujeżdżeniu oraz WKKW, wiele czołowych miejsc w zawodach ogólnopolskich i
międzynarodowych w kraju i za granicą w WKKW, wyróżnienie za osiągnięcia trenerskie w
sezonie 2017, 2018r, jej zawodnicy z roku na rok zbierają coraz więcej medali z imprez
mistrzowskich (m.in. złoto i srebro Mistrzostw Polski Młodzików 2018, srebro i brąz
Mistrzostw Polski Młodzików 2019, w różnych kategoriach wiekowych medale za
Mistrzostwa  Małopolski  w  WKKW,  skokach,  a  także  Mistrzostwach  Polski  Południowej  w 
skokach)

Program składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej
Część teoretyczna: wykład „ABC WKKW”

Część praktyczna: treningi z trenerem prowadzących w dwu/trzy osobowych grupach 
po 45 minut.

Szkolenia otwarte dla jeźdźców z całej Polski. 
Jest  możliwość  uczestniczenia  w  części  praktycznej  na  koniu  klubowym  po 
wcześniejszym zgłoszeniu za dodatkową opłatą.



Jest możliwość uczestniczenia w szkoleniu jako wolny słuchacz.

Ilość miejsc ograniczona.

Program:
19 września -  sobota:
10.00 wykład teoretyczny
11.30 przerwa
12.00- 18.00 treningi

20 września - niedziela:
Od 9.00 treningi

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: kjczarnydunajec@gmail.com 
W zgłoszeniu należy podać: 
imię i nazwisko, imię konia, zapotrzebowanie na boks, poziom zaawansowania 
jeźdźca i konia

Termin zgłoszeń: 14.09.2020

Lista zgłoszonych koni ukaże się 18.09.2020

Opłaty:
Udział w szkoleniu – 70 zł (dwa dni)
Boks – 50 zł (doba)
Wypożyczenie konia - 50 zł / dzień
Wolny słuchacz - 40 zł / dzień

Opłaty będą przyjmowane na miejscu w gotówce



Osoba do kontaktu: Wioleta Hajnos, tel. 607278731


mailto:kjczarnydunajec@gmail.com



