
PIKNIK NATURALSÓW 17 czerwca 2017 

Anka Rancho 

Dziękujemy za zgłoszenie na zawody! 

Aby dokonad rezerwacji opład start, wypełnił poniższy formularz, i odeślij go na 

juliaopawska@gmail.com. 

 

Osoba do kontaktu w razie wypadku: 
Imię i nazwisko: 

Telefon: 
 

Opisz siebie i swojego konia: 

 
 
 
 
 
Mam zaliczony oficjalnie/nieoficjalnie (niepotrzebne skreśl): 

☐poziom 1 PNH  ☐poziom 2 PNH  ☐poziom 3PNH   ☐poziom 4PNH 
 
Inne: 
 
 
 

 

Chcę wziąd udział w: 

Spotlight (pokaz do muzyki) ☐ On Line (praca na linie) 10zł 

☐  Liberty (praca na wolności) 10zł 

☐  FreeStyle (jazda stylem wolnym) 10zł 

☐  Finesse (jazda na kontakcie) 10zł 

Twoje dane: 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 
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☐  Dowolna forma 10zł 

☐ Zsynchronizowane Savvy 10zł 

Wpisz poniżej 3 piosenki, które wybrałeś i ich długośd. W przypadku trudno 
dostępnych utworów organizatorzy mogą poprosid o dostarczenie ich przed 
zawodami: 
1. 
2. 
3. 
Piosenki będą puszczone w kolejności i pamiętaj, że sędziowie mogą 
zadecydowad o zakooczeniu twojego spotlight już po pierwszym utworze. 

Konkurs na najlepsze przebranie ☐ 0zł 

Konkurs On Line ☐10zł 

Konkurs FreeStyle ☐10zł 

W SUMIE: ___________zł 

Opłatę za starty proszę wpłacad z dopiskiem „PIKNIK+imię i nazwisko 
uczestnika” np. „PIKNIK Jan Kowalski” na: 
 
86 1050 1025 1000 0091 0580 2343  
Ing Bank Śląski 
Julia Opawska 
Ul. Bukowa 2 
05-126 Michałów-Grabina 
 

Logistyka: 
Adres: Anka Rancho 

Glinianka II nr 25 
http://www.ankarancho.pl/index.php 
 

Osoby do kontaktu: Gospodarz: Anna Gnass 
0 602 304 861 
mail: harmonia7@op.pl 
 
Julia Opawska, 2-Star Instructor 
juliaopawska@gmail.com 

Rejestracja: Godz. 09:00 

 
Na terenie Anka Rancho obowiązuje zakaz palenia! 
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Ze względu na psy mieszkające w gospodarstwie prosimy o nie 
przyprowadzanie własnych psów 

Informacja dla 
jeźdźców: 

Konie biorące udział w szkoleniu muszą byd zdrowe i 
posiadad aktualne szczepienie przeciw grypie. 
 
NIE PRZYJMUJEMY OGIERÓW 
 
Bardzo prosimy o poinformowanie Anny Gnass o 
godzinie przyjazdu i wyjazdu konia. 
 
Jeźdźcy startowad muszą w stroju odpowiednim do 
jazdy konnej i kasku. 
 
Na miejsce jest możliwośd wykupienia noclegu (35zł) i 
boksu dla konia (25zł). Osoby nocujące mogą wykupid 
również śniadanie (10zł) i kolację (10zł).Opłaty 
prosimy uiszczad na miejscu, u Anny Gnass. 

 

Oświadczenie: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zdając sobie sprawę z ryzyka związanego z 
uprawianiem jazdy konnej i innych form kontaktu z koomi i nie będę rościł 
pretensji do organizatorów w przypadku doznania przeze mnie lub osoby mi 
towarzyszące szkody materialnej lub niematerialnej wskutek uczestniczenia w 
Pikniku. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią formularza zgłoszeniowego zgadzam 
się na powyższe warunki uczestniczenia w Pikniku, a mój koo jest zdrowy i 
posiada aktualne szczepienie przeciw grypie. 
 
 

Imię i nazwisko: 
 

Podpis* 
 

Data: 

 
*Na uczestnictwo w zawodach osób niepełnoletnich zgodę wyrazid musi rodzic lub opiekun prawny.   

 


