
Marzec 2016

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację na temat programu i warunków 
uczestnictwa w piątej  edycji pokazu ARABIA POLSKA - Czempionat Warszawy, 
organizowanego w tym roku w dniach 24-25 czerwca, w klubie Buksza Polo & Riding.

Nazwa

ARABIA POLSKA, Czempionat Warszawy
5-ty Międzynarodowy Pokaz Koni Arabskich ECAHO klasy B, afiliacja 142/2016/pl

Miejsce

Klub Buksza Polo & Riding. 05-530 Obręb, ul. Lipowa 5. Gmina Góra Kalwaria.

Termin

24-25 czerwca 2016 roku.

Program

Czwartek, 23 czerwca
14.00 - 17.00 przyjazd koni
17.00 - 18.00 kontrola weterynaryjna

Piątek, 24 czerwca
10:00 - 10:30 rozpoczęcie
10:30 - 13.30 pokazy w klasach część I
13.30 - 14.00 przerwa techniczna, lunch
14.30 - 18:00 pokazy w klasach część II

Sobota, 25 czerwca
12:00 - 12.30 Oficjalne otwarcie Imprezy
12.30 - 14:30 Czempionaty
15:00 - 15:30 Best in Show



Sędziowie *)

Pani Pilar Cavero Pino, Hiszpania
Pan Koenraad Detailleur, Belgia
Pan Retis Huet, Francja
Czwarty sędzia zostanie ogłoszony w terminie późniejszym

Komisja Dyscplinarna

Christine Keyser, Norwegia
Drugi członek Komisji Dyscyplinarnej zostanie ogłoszony w terminie późniejszym

Ring Master

Pan Topi Kuusinen, Finlandia

Lekarz weterynarii

Zostanie ogłoszony w terminie późniejszym

Warunki uczestnictwa

Dla zgłoszeń i wpłat wniesionych przed 10 czerwca 2016

Wpisowe za udział konia w klasie 350 złotych netto, 430,50 złotych brutto

Stajnia (przyjazd w czwartek, wyjazd w sobotę) 350 złotych netto, 378 złotych brutto.

Dla zgłoszeń i wpłat wniesionych po 10 czerwca 2016

Wpisowe za udział konia w klasie 400 złotych netto, 494,46 złotych brutto

Stajnia (przyjazd w czwartek, wyjazd w sobotę) 400 złotych netto, 432 złotych brutto.

Wszystkie opłaty muszą zostać wniesione do dnia 23 czerwca 2016.

Wstęp na teren pokazu bezpłatny

Sektor VIP (stolik, catering, obsługa kelnerska) - 1200 złotych netto, 1476 złotych brutto 
( za dwa dni dla czterech osób, dodatkowa osoba 300 złotych netto/369 złotych brutto

Strona w katalogu pokazu - 1000 złotych (cena dla uczestników), 4000 złotych (cena dla 
reklamodawców nie biorących udziału w pokazie).

Pakiet uczestnika zgłaszającego konia do pokazu:
- boks w stajni (słoma 10 kg dziennie - na życzenie pasze: siano i owies)
- miejsce postojowe dla koniowozu i/lub przyczepy



- wjazd na parking dla zgłoszonych aut uczestników i obsługi
- wstęp na trybunę zadaszoną dla uczestników i obsługi
- katalog

Pakiet VIP (w uzupełnieniu pakietu podstawowego)
- miejsce przy tzw. stoliku VIP, lunch w sobotę i niedzielę (snack, danie główne, owoce, 
napoje zimne, kawa i herbata, wino białe/czerwone/musujące)

Nagrody

Przewidziane są nastepujące nagrody.
Puchar dla Best in Show.
Plakiety dla Zwycięzców klas i Czempionów (pierwsze trzy miejsca). Flots (pierwsze pięć 
miejsc w klasach).

Organizator i Biuro Pokazu

Organizator

Majątek Ziemski Buksza
Lipowa 5, 05-530 Obręb
e-mail: buksza@icloud.com
tel. 601.332584

Dyrektor pokazu

Maciej Olbrych 
e-mail: 
tel. 600.200225

Sekretariat pokazu

Agnieszka Kalitowicz
e-mail:
tel.692.244003

Informacje dodatkowe

Termin zgłaszania koni do pokazu - 10 czerwca 2016


