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Szkolenie prowadzone będzie przez Bartłomieja Kwiatka, który w 2018 roku wraz z 

ogierem Sonet zdobył tytuł Mistrza Świata w konkurencji zaprzęgów jednokonnych w 

holenderskim Kronenbergu. Bartłomiej Kwiatek to również indywidualny V-ce Mistrz Świata 

z roku 2010, drużynowo srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Oprócz tego ma na 

swoim koncie 13 medali Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie.   

Jest również kilkukrotnym zwycięzcą rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej FEI. 

Zawodnik ten odnosi również sukcesy na arenach międzynarodowych wraz z młodymi koomi 

zdobywając medale Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Bartłomiej Kwiatek w 2018 r. został złotym medalistą Mistrzostw Polski w powożeniu 

zaprzęgami czterokonnymi, a od roku 2019 odnosi sukcesy startując zaprzęgiem 

parokonnym na międzynarodowych zawodach (Kladruby, Bogusławice). 

Bartłomiej Kwiatek to dwukrotny złoty medalista Halowego Pucharu Polski w Powożeniu 

Zaprzęgami Parokonnymi Cavaliada Tour i dwukrotny zdobywca brązowego medalu 

Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi Cavaliada Tour . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opłaty: 

UCZESTNIK Z ZAPRZĘGIEM 

Single: 2 dni  400 zł 

 1 dzieo    300 zł 

 

Pary: 2 dni  500 zł 

 1 dzieo  400 zł 

 

 

UCZESTNIK – OBSERWATOR 

2 dni  200 zł 

1 dzieo              100 zł 

 

Cena dla uczestnika z zaprzęgiem zawiera udział w szkoleniu oraz boks dla konia (pierwsza 

ściółka) w stajni murowanej z automatycznym poidłem. 

Ilośd miejsc: 

Uczestnik z zaprzęgiem:  10 zaprzęgów- decyduje kolejnośd zgłoszeo 

Uczestnik- obserwator : ilośd miejsc nieograniczona 

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PRZEWIDZIANY UPOMINEK 

 

Warunki uczestnictwa obserwatora: 

 

1. Chęd zdobycia/rozszerzenia wiedzy z zakresu powożenia.  

 

Warunki uczestnictwa z zaprzęgiem: 

1. Minimalnym wymaganiem aby wziąd udział w szkoleniu jest umiejętnośd 

samodzielnego poruszania się zaprzęgiem. 

2. Wiek konia/koni biorących udział w szkoleniu to minimum 3 lata 

3. Obowiązkowy kask dla powożącego i luzaka  

4. W niedzielę podczas maratonu kombinowanego zalecana kamizelka ochronna 

5. Koo/konie wjeżdżające na teren Stada Ogierów Książ muszą posiadad aktualne 

szczepienia które będą sprawdzane. 

 

Konie muszą byd zaszczepione wg wzoru: 

1. szczepienia podstawowe: 

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepieo; 

- drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia; 

2. szczepienie przypominające: 

- pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7. miesiąca od drugiego szczepienia 



podstawowego; 

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie 

bazowe; 

- kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed 

upływem 1 roku; 

- każde szczepienie przypominające musi byd wykonane nie później niż 7 dni przed 

przybyciem na szkolenie, wliczając w to dzieo wykonania szczepienia; 

- koo w momencie przybycia na szkolenie musi mied potwierdzone w paszporcie minimum 

szczepienie podstawowe; 

- każde szczepienie musi byd wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i 

pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. 

 

Wypożyczenie bryczki/ uprzęży 

W sytuacji ewentualnego wypożyczenia bryczki lub uprzęży na miejscu prosimy o kontakt 

bezpośrednio z Panem Bartłomiejem Kwiatkiem tel. 888 126 490 

 

Podczas szkolenia dostępny będzie bufet kawowy do Paostwa dyspozycji. 

Każdy uczestnik na koniec szkolenia otrzyma Certyfikat uczestnictwa, drobny upominek od 

OHZ w Kamieocu Ząbkowickim oraz Stada Ogierów Książ. 

 
 
 
 
 
 

 
W trakcie  szkolenia przewidziane losowanie EXTRA 

nagrody ufundowanej przez naszego sponsora – FIRMĘ 
GLINKOWSKI. 

 

 

Podczas szkolenia zaplanowane dodatkowe wykłady:  

 
 Wykład na temat żywienia koni zaprzęgowych – 

Doradca żywieniowy OptiFeed 
 
 

 

 Wykład na temat najnowszych rozwiązao 
technicznych oraz konstrukcyjnych w celu wyboru 
najodpowiedniejszej bryczki dla Twojego konia a 
także Twoich potrzeb – Doradca firma Glinkowski  

 

 

 

Zgłoszenia i informacje: 

Stado Ogierów Książ   

tel.  74 840 58 60 

    mail:  biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl 

 

 

mailto:biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl


 

Zgłoszenie należy wysład mailowo podając: 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 typ zaprzęgu (singiel/para), 

 imię i płed konia, 

 opis swoich umiejętności 

 termin szkolenia 

 

Po mailowym potwierdzeniu zgłoszenia ze strony SO Książ przyjęcia Paostwa na szkolenie 

prosimy o wpłatę wpisowego na poniższe konto: 

PKO BP SA O/Ząbkowice Śląskie 

PL 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 

z dopiskiem w tytule: Szkolenie zaprzęgowe  – imię i nazwisko uczestnika, termin 

 

Termin zgłoszeo: 

Szkolenie: 25-26 lipca 2020 r. 

Termin zgłoszeo: 20 lipca 2020 r.  

 

Gwarancją przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata wpisowego w wysokości 

50% ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia nie zwracamy wpłaty wpisowego, 

dlatego prosimy o przemyślane zgłoszenia. 

W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora wpisowe zostanie zwrócone na konto 

w ciągu 14 dni. 

Zakwaterowanie w pobliżu Stada 

Hotel przy Oślej Bramie 
ul. Piastów Śląskich 1 
58-306 Wałbrzych 
Tel. 74 664 92 70 
(kontakt Pani Monika Szostek – tel. 668 160 280)  

 
Wyżywienie 

Możliwośd wykupienia wyżywienia na terenie Stada- Gospoda Hubertus 

(kontakt Pani Monika Szostek – tel. 668 160 280)  

70 zł/ dzieo  

(śniadanie 20 zł, obiad 30 zł, kolacja 20 zł) 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
Stado Ogierów Książ 


