Szkolenie w damskim siodle z Patricia Drake
Toporzysko Folwark
29-31.03.2019

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką damskiego siodła do udziału w
konsultacjach z Patricia Drake. Konsultacje są organizowane przez Stowarzyszenie W Damskim
Siodle. Partnerem imprezy jest Folwark w Toporzysku. Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy i
umiejętności w zakresie jazdy w damskim siodle a także zapoznanie się z typowymi zagadnieniami
dotyczącymi startów i zasad sędziowania tej dziedziny.

W ostatnim dniu szkolenia zaplanowano zawody :konkurs techniczny Equitation sędziowany
m.in. przez Patricię Drake, zgłoszony do brytyjskiego Stowarzyszenia SSA oraz konkurs Elegancji i
skoki przez przeszkody. Każdy konkurs zostanie rozegrany przy zgłoszeniu przynajmniej 3 amazonek.

Patricia Drake jest trenerem, sędzia, a także egzaminatorem Brytyjskiego Stowarzyszenia „Side
Saddle Association” od 1980 roku. Jest wieloletnią członkinią
oraz zdobywczynią szczególnego odznaczenia „The Skelton Fellowship Award”.
Nagroda ta przyznawana jest osobom zasłużonym w tej dziedzinie i została jej przyznana
w 2017 roku. Patricia była także przez 10 lat prezesem okręgowego związku nr 4
w Essex we wschodniej części Anglii, skąd pochodzi. Przez 15 lat pełniła stanowisko dyrektora
zawodów na Mistrzostwach Anglii tzw. National Side Saddle Show i zasłynęła
z bardzo wysokiego standardu organizacyjnego. Obecnie prowadzi co roku seminaria
dla instruktorów,trenerów i sedziów, którzy przyjeżdżają na nie z wielu zakątków świata. Chętnie
dzieli się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

*Konsultacje będą tłumaczone na język polski, a po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma
pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie

PLAN SZKOLENIA

Piątek:
18.00-19.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie, kolacja.
20.00 wykład „Zasady rozgrywania konkursów w damskim siodle w Polsce” - prowadzi Instruktor SSA
Sylwia Kołodziej
Sobota:
8.30-9.30 śniadanie
10.00-13.00 blok wykładowy
13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00-18.00 blok treningowy
18.00-19.00 Blok wykładowy, podsumowanie dnia
20.00 uroczysta kolacja

Niedziela:
8.30-9.30 śniadanie
10.00 -14.00 treningi szkoleniowe, zawody: konkurs Equitation, Elegancji, skoki przez przeszkody.
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.00 Podsumowanie treningów, uroczyste podsumowanie szkolenia.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

Koszty szkolenia
- dla członków Stowarzyszenia:
Szkolenie pełna opcja wolny słuchacz: 310 zł
Szkolenie pełna opcja jeździec+ koń własny (cena zawiera opłatę za boks konia): 600 zł
Szkolenie pełna opcja jeździec+ koń wypożyczony z KS Bór: 550 zł
Szkolenie wolny słuchacz 130 zł (cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów)
Konkurs Equitation/ Elegancji/ Skoki: 20 zł/ każdy

-dla uczestników niezrzeszonych w Stowarzyszeniu :
Szkolenie pełna opcja wolny słuchacz: 350 zł
Szkolenie pełna opcja jeździec+ koń własny: 640 zł
Szkolenie pełna opcja jeździec+ koń wypożyczony z KS Bór: 590 zł
Szkolenie wolny słuchacz 170 zł (cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów)
Konkurs Equitation/ Elegancji/ Skoki: 30 zł/ każdy
*przy wcześniejszym ustaleniu dla uczestników nie posiadających własnego siodła istnieje możliwość
wypożyczenia siodeł w cenie 100 zł/ oba dni szkolenia.

Pełna opcja obejmuje:
- Nocleg (pt- nd)
- Pełne wyżywienie (od piątkowej kolacji, włączając uroczystą kolację w sobotę, do niedzielnego
obiadu)
- Uczestnictwo w blokach wykładowych, treningach
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikaty uczestnictwa
*prosimy o wpłatę zaliczek w wysokości 250 zł na konto:
Nr konta do wpłat: 16 8799 0001 0000 0017 3977 0001,
*Uczestnicy przyjeżdżający z własnym koniem proszeni są o wpłatę zaliczki w wysokości 400 zł
W razie pytań prosimy pisać mailowo pod adres :
caveoso@gmail.com (Ola Adamczyk ), aslan6@op.pl (Sylwia Kołodziej)

