
 

Warunki Parkurów treningowych  

Ośrodek Jeździecki Baborówko - 10.04.2021 r. 

1. Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 
2. Miejsce: Ośrodek Jeździecki Baborówko, k. Szamotuł www.sj.baborowko.pl  
3. Termin: 10.04.2021 r. (sobota) 
4. Uczestnicy: jeźdźcy konkurencji skoków przez przeszkody i WKKW, wyłącznie z licencjami 

PZJ/WZJ 
5. Warunki techniczne:  

• Parkur – ok. 7 000 m2 – podłoże kwarcowe z systemem podsiąkowym Equisystem 
• Rozprężalnia – ok. 2 100 m2 - podłoże kwarcowe z systemem podsiąkowym Equisystem 
• Plac treningowy – ok. 5 000 m2 – podłoże trawiaste 
• Przeszkody – nowy komplet przeszkód firmy Jump Off  – płotki, podmurówki, liverpool. 

6. Obsługa: 
• Projektant parkuru – Szymon Tarant 
• Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg oraz porządek wjazdów na parkur – 

Grzegorz Jaroszewski 
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne – zespół ratowników i karetka. 
8. Strój jeźdźców: zgodnie z przepisami PZJ (kask, buty, baty, ostrogi), pozostałe dowolne. 
9. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez panel zgłoszeń na www.zawodykonne.com w 

terminie do 08.04.2021 r. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu oraz uczestnictwa w Parkurach treningowych. 
11. Opłaty: 

Opłata za jeden przejazd treningowy wynosi – 60 zł 
Dodatkowa opłata organizacyjna za korzystanie boksu ze słomą – 80 zł, trociny dopłata 70 zł 
Chęć skorzystania z boksu należy zgłosić na office@baborowko.pl w terminie do 
08.04.2021 r. - ilość boksów ograniczona. 
Opłaty organizacyjne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
dane do przelewu: Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko,  ul. Parkowa 1, Baborówko; 64-
500 Szamotuły, numer konta: 14 2030 0045 1110 0000 0209 7090 
lub gotówką na miejscu. 
W przypadku zgłoszenia z boksem należy dokonać przelew za boks i przesłać dowód 
wpłaty na adres: office@baborowko.pl do dnia 08.04.2021 r. 
Zgodnie z przepisami, sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do 
paragonu, tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy. 
W związku z tym osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie 
numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie danych do wystawienia faktury na adres 
email: office@baborówko.pl 
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Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury na 
firmę. 

12. ZASADY PRZEJAZDU: 
• od momentu sygnału zawodnik ma 120 sekund na jednokrotne pokonanie parkuru w kolejności 

zgodnej z numeracją oraz oddanie przed i po innych pojedynczych skoków, w ramach limitu czasu.  
• każda para ma prawo do 2 przejazdów w dowolnie wybranych wysokościach parkuru (można 

wybrać dwa razy ten sam parkur).  
13. PROGRAM PARKURÓW TRENINGOWYCH 

• Parkur nr 1 – 60 cm 
• Parkur nr 2 – 80 cm 
• Parkur nr 3 –  90 cm 
• Parkur nr 4 – 100 cm 
• Parkur nr 5 – 110 cm 
• Parkur nr 6 – 120 cm 
• Parkur nr 7 – 130 cm 
• Parkur nr 8 – 140 cm 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres -  office@baborowko.pl  

Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych parkurów treningowych oraz listy startowe będą 
dostępne na www.zawodykonne.com. 

 

       Zapraszamy  

       Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 
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