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Harmonogram szkoleń u Partnera Wiodącego 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  jako Partner 

Wiodący w ramach realizowanego projektu oprócz inwestycji realizuje szkolenia, do których 

uczestnictwa serdecznie zapraszamy. 

Planowany harmonogram szkoleń: 

 SZKOLENIE PODSTAWOWE z nauki jazdy konnej (10 godz./osoba) 

Termin szkolenia: 12.10.2013 – 30.11.2014 r. 

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn  

Szkolenie skierowane jest do dzieci, młodzieży od 10 roku życia i osób dorosłych – wszystkich 

chętnych którzy zainteresowani są opanowaniem  jeździectwa w podstawowym zakresie.  

 

 KURS DLA INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ 

JAZDA KONNA 

Terminy szkolenia: 07-13.07. 2014 r., 14-20.07.2014 r., 04-10.08.2014 r. . 

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn 

Pierwszeństwo w naborze na kurs mają osoby  posiadające co najmniej brązową odznakę PZJ lub dowolną 

klasę sportową. Osoby nie posiadające wyżej wymienionych uprawnień  będą mogły uczestniczyć w kursie 

po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.  . 

 

 KURS DLA INSTRUKTORÓW REKREACJI ZE SPECJALNOŚCIĄ TURYSTYKA 

JEŹDZIECKA 

Termin szkolenia: 23.07 - 29.07. 2014 r. 

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn 

Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie  mają osoby posiadające uprawnienia Instruktora Rekreacji  

Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna. W drugiej kolejności na listę rekrutacyjną będą wpisywane 

chętne osoby, które zapisały się na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna odbywający się 

w 3 terminach w ZDIZ Odrzechowej. Osoby te zostaną zrekrutowane po pozytywnie zdanym egzaminie 

teoretycznym i praktycznym w ramach Kursu Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna.  

 

 

 SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE  

Termin szkolenia: 13.04.2014 – 15.04.2014 r. 

                             16.11.2014 – 17.11.2014 r. 

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie związane z chowem i hodowlą koni 

huculskich: hodowcy, właściciele koni użytkowych, pracownicy ośrodków hodowlanych, 

jeździeckich, agroturystycznych, instruktorzy jeździectwa. 

 



 

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego  

Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  

głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegó łowa informacja u organizatora) 

 



 

 

Szkolenia dla uczestników są bezpłatne!!! 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj.: wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia 

szkoleniowe oraz ubezpieczenie pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.  

Pozostałe koszty tj.: wyżywienie i nocleg uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.  

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest w biurze 

Projektu – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej tel. /13/ 46 71 172. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z 

podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.  

 Rekrutacja uczestników na szkolenie zaprzęgowe oraz kursy: Instruktor rekreacji ze 

specjalnością jazda konna oraz Instruktor rekreacji i turystyki jeździeckiej rozpocznie się w marcu 

2014 r. i prowadzona będzie przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa.  

O szczegóły proszę pytać pod numerem tel.13/4671172 lub kierować na adres e – mail: 

odrzechowa@wp.pl, lub magdalena.bolanowska@wp.pl. 

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH 

mailto:odrzechowa@wp.pl
mailto:magdalena.bolanowska@wp.pl

