
  

Szanowni Państwo, 
Jeździectwo w Polsce to sport z tradycjami. Liczba osób uprawiających tą dyscyplinę sportu wzrasta 

bardzo dynamicznie.  Najwięcej miłośników jazdy konnej przybywa na poziomie podstawowym - 

rekreacyjnym a najbardziej wśród dzieci i młodzieży. Już 7 latkowie stawiają pierwsze kroki 

jeździeckie, a 10 latkowie mogą próbować swoich sił w swoich pierwszych zawodach jeździeckich. 

Rodzice biorą przykład ze swoich dzieci i  również coraz częściej wybierają jazdę konną jako formę 

aktywnego wypoczynku. Dzięki temu jeździectwo staję się sportem rodzinnym.  

Idea  
Ideą Kampinoskich Spotkań Jeździeckich (KSJ) jest stworzenie imprezy sportowo-o charakterze 

pikniku na terenie gmin Stare Babice i Izabelin. W organizację imprezy chcemy zaangażować lokalne 

władze,  instytucje oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie tych gmin. Będzie to 

dla nich  możliwość promocji.  

KSJ to wydarzenie skierowane do mieszkańców okolicznych miejscowości i Warszawy. Jako 

organizatorzy chcemy przybliżyć  i spopularyzować jazdę konną jako formę rekreacji ruchowej.  

Zawody towarzyskie stwarzają zarówno młodym jak i dorosłym jeźdźcom możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności jeździeckich. Dla wszystkich zawodników oraz ich rodzin takie zawody to również 

emocje związane ze współzawodnictwem. Bardzo zależy nam, aby KSJ miały charakter pikniku 

rodzinnego, skierowanego do szerokiej publiczność. Współpraca z lokalnymi władzami i 

przedsiębiorstwami działającymi na terenie naszych gmin to gwarancja profesjonalnej organizacji 

oraz powodzenia przedsięwzięcia. Daje to możliwość na wpisanie zawodów KSJ w stały harmonogram 

imprez odbywających się w powiecie warszawskim zachodnim. 

Cele  

• stworzenie cyklicznej imprezy rodzinnej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, 

• umożliwienie pierwszych startów młodym jeźdźcom 

• promowanie jeździectwa wśród mieszkańców okolicznych gmin 

• zaproszenie dla okolicznych stajni do współpracy przy tego typu imprezach 

• angażowanie lokalnych władz i przedsiębiorców w akcje dla społeczeństwa z terenu gmin Stare 

Babice i Izabelin 

 

Historia oraz kilka ważnych liczb 
Pomysł organizacji KSJ zrodził się w środowisku właścicieli kilku stajni położonych w otulinie 

Kampinoskiego Parku Narodowego. W wyniku udanych zawodów towarzyskich zorganizowanych w 

stajniach Kobra Park w latach 2010-2012 i w stajni Sawanka w latach 2005-2012. W 2012 roku na 

zawody w Kobra Park i w Sawance  przybyło: 

• 80  par jeździeckich ( koń i zawodnik) 

• 14 par zaprzęgowych 

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie 2013 – towarzyskie zawody 

hippiczne w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. 
 



• około 700 osób publiczności 

• rozegrano 12 konkursów  i rozdano 40 nagród rzeczowych 

 

Tak narodził się pomysł organizacji cyklu imprez sportowo-rodzinnych pod nazwą Kampinoskie 

Spotkania Jeździeckie.  

W organizacji KSJ biorą udział :  

• Stajnia Kobra Park - miejscowość Borzęcin Duży 

 

• Stajnia HorseWorks - miejscowość Koczargi Nowe  

 

• Stajnia Justyny Milej - miejscowość Koczargi Nowe 

 

• Stajnia Sawanka - miejscowość Truskaw 

 

• Stajnia Zielonki - miejscowość Zielonki 

 

Opis imprezy 
Kampinoskie Spotkania Jeździeckie to cykl zawodów dla jeźdźców amatorsko uprawiających 

jeździectwo, rozgrywany w czterech stajniach na terenie gminy Stare Babice i Izabelin.  W 2013 roku 

przewidziane są cztery edycje, podczas których zawodnicy będą zdobywać punkty za zajmowane 

miejsca. Zdobywca największej ilości punktów we wszystkich edycjach wygrywa cały cykl zawodów. 

W każdej edycji, niezależnie od wyników w całym cyklu, będą wyłaniani zwycięzcy w poszczególnych 

konkursach. 

Terminy rozgrywania zawodów w 2013 : 

• 18 maja – stajnia Kobra Park 

• 9 czerwca – stajnia HorseWorks i Stajnia Justyny Milej 

• 31 sierpnia – stajnia Zielonki 

• 28 września – stajnia Sawanka 

Rozgrywane będą konkursy: 

• w ujeżdżeniu  

• w skokach przez przeszkody  

• „Pierwszy krok” konkurs dla najmłodszych, w którym jeźdźcy przy pomocy swoich 

instruktorów będą mieli do pokonania tor przeszkód. Zawodnicy będą mieli do wykonania 

zadania takie jak: przeniesienie piłki siedząc na koniu, powieszenie gumowego kółka na 

stojaku i inne. 

• „Debiuty” – konkurs ujeżdżenia i skoków dla młodzieży i dorosłych, którzy opanowali 

podstawowe umiejętności jeździeckie rozgrywany w stępie i kłusie 

Wokół placu konkursowego będą przygotowane atrakcje dla publiczności: 

• „Klub młodego jeźdźca”- gry i zabawy edukacyjne o koniach i jeździectwie prowadzone przez 

wolontariuszy, 



• Przejażdżki bryczką oraz oprowadzanki na kucykach i koniach, 

• Dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, trampolina (w zależności od możliwości 

finansowych), 

• Obóz oddziału kawalerii, 

• Stoiska sponsorów oraz instytucji wspierających KSJ, 

• Przewidziane są pokazy jeździeckie – kaskaderskie, woltyżerskie, powożenia. 

• Stoiska gastronomiczne 

• Stoiska z artykułami dla dzieci i inne 

Przewidujemy w każdej edycji udział: 

• 40 par jeździeckich 

• 500 osób publiczności 

• Relacja z zawodów dotrze do ok. 3000 czytelników gazet partnerskich 

Partnerzy 

• Powiat Warszawa-Zachód 

• Gmina Stare Babice 

• Gmina Izabelin 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

• Dzielnica Warszawa-Bemowo 

Partnerami medialnymi są: 

• Gazeta „Gallop” 

• Portal www.adkonie.pl 

• Portal www.ZwalczNude.pl 

• Portal www.gminababice.pl 

• „Gazeta Babicka” 

• Gazeta „Listy do Sąsiada” 

Promocja  
Promocja zawodów będzie się odbywać poprzez : 

• media partnerskie - artykuły, krótkie audycje informacyjne, banery reklamowe na portalach 

internetowych 

• strony  internetowe patronów medialnych oraz stronie internetowej Polskiego Związku 

Jeździeckiego 

• Facebook stajni-organizatorów oraz patronów medialnych 

• Reklamę na plakatach – 500 szt. rozwieszonych na terenie gmin 

• Dystrybucję ulotek informacyjnych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 

 


