ISLANDSKI KONJI TRNJE
Šola jahanja – Trnje 86 6257 PIVKA
SLOVENIJA

OBVESTILO VSEM, KI BI RADI OPRAVILI IZPIT ZA JAHAČ I. in II., KZS TER
JAHAČ ISLANDSKIH KONJ I. IN II. DRIKS
IO DRIKS-a na svoji 5. seji dne 30.11.2011 sprejel Pravilnik o izobraževanju
jahačev islandskih konj, ki določa pogoje za pridobitev naziva Jahač 1 in 2 islandskih
konj (pogoj za opravljanje teh dveh je uspešno narejen izpit za Jahač I. in II.
Konjeniške zveze Slovenije) Že prej, 28.02.2011, pa je sprejel tudi Pravilnik za
pridobitev športne licence s katerim so določeni pogoji za pridobitev le-te. Oba sta na
spletni strani DRIKSa pod zavihkom “šport” oziroma “izobraževanje”
Ker je DRIKSova licenca pogoj za udejstvovanje na tekmovanjih izven države in na
Državnem prvenstvu Slovenije obveščamo vse, ki bi radi to licenco pridobili (ta ni
potrebna za C preizkušnji T8 in V5), da lahko izpite, ki so potrebni zanjo opravljate v
spodaj navedenih rokih pri nas v Trnju:
I. termin
II. termin
III. termin

tabor 23. do 26. junija 2012
tabor 09. do 12. avgust 2012
tabor 13. do 17. avgust 2012

V teh terminih bo možno opraviti tako izpit KZS kot tudi izpit DRIKS.
Za gradivo, izpitne pole in diplome Jahač I. (25 €) in Jahač II. (35 €) KZS je potrebno
nakazati ali plačati v gotovini najkasneje 14 dni pred tečajem zaradi naročila pri KZS
na TRR Lise Pavšič, DBS 1915 0500 9915 587 in pri namenu vpisati ime.
Za tiste, ki izpite KZS že imate je potrebno nakazati za gradivo in diplome Jahač 1
islandskih konj (10 €) in za Jahač 2 islandskih konj (15 €) na TRR DRIKSa SI56
02027 0015501479, ter predložiti kopijo vplačila. Pri namenu je treba vpisati ime in
namen vplačila.
Program jahanja bomo prilagodili vsakemu posamezniku oz. skupini, ki se pripravlja
na izpit, posebej.
Prijava za izpit je možna tudi izven udeležbe na taborih vendar z ustreznim številom
prijavljenih. Za te udeležence je skupinska učna ura 16 €, individualna pa 24 €.
Izpit lahko opravljate na svojem ali našem konju. Cena izpita je 20 €.
Ostale informacije o taborih dobite na naši spletni strani www.islandski-konjitrnje.com na zavihku “Tabori 2012”
Lise Pavšič
Inštruktor jahanja
041 519 270 ali slodan@amis.net

