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Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000139096 

Kapitał zakładowy 5 462 000,00 PLN 

 

 

 

EGZAMINY 

NA SREBRNĄ I BRĄZOWĄ ODZNAKĘ W JEŹDZIECTWIE  

 

Daty egzaminów i terminy zgłoszeń: 

 

02.07.2021 r. (piątek) ok. godz. 9:00 – zgłoszenia do 18.06.2021 

09.07.2021 r. (piątek) ok. godz. 9:00 – zgłoszenia do 25.06.2021 

19.07.2021 r. (poniedziałek) ok godz. 9:00 – zgłoszenia do 05.07.2021 

30.07.2021 r. (piątek) ok. godz. 9:00- zgłoszenia do 16.07.2021 

09.08.2021 r. (poniedziałek) ok godz. 9:00 – zgłoszenia do 26.07.2021 

27.08.2021 r. ( piątek) ok godz. 9:00 – zgłoszenia do 16.08.2021  

 

Miejsce: Stado Ogierów w Bogusławicach Bogusławice 58; 97-320 Wolbórz  

 

Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda  

Napoleonów 6/7; 

 97-360 Kamieńsk  

Bank Millennium S.A.  20 1160 2202 0000 0003 7794 7364 

Opis przelewu: imię i nazwisko uczestnika egzaminu, data egzaminu i opcjonalnie NIP 

(czytaj poniżej) 

Od dnia 01.01.2020 zgodnie z przepisami, sprzedawca może wystawić nabywcy ( 

podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy. 

W związku z tym osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o dopisanie numeru NIP 

w tytule przelewu oraz przesłanie informacji na adres email: 

biuro1@stadoboguslawice.com.pl do dnia zgłoszeń ostatecznych. Na email zwrotny 
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zostanie wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie 

możliwości wystawienia faktury na firmę. 

 

Warunki finansowe: 

Opłata za egzamin z własnym koniem – 250 PLN 

Opłata za egzamin z wypożyczeniem konia – 350 PLN 

Opłata za boks dla konia – 70 PLN/dzień 

 

Zgłoszenia do odznaki winno zawierać:  

• Rodzaj odznaki (srebrna/brązowa) oraz termin egzaminu 

• Imię i nazwisko 

• PESEL 

• Miejsce i data urodzenia 

• Adres zamieszkania  

• Numer telefonu kontaktowego (koniecznie) 

• Koń własny/Wypożyczenie konia ze Stada 

 

Powyższe dane prosimy przesyłać na adres e-mail: 

biuro1@stadoboguslawice.com.pl z dopiskiem w temacie: egzamin na 

odznakę (koniecznie data egzaminu np. 

02.07.2021/09.07.2021/19.07.2021/30.07.2021/09.08.2021/27.08.2021) 

 

 Zapraszamy! 
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