
CENNIK OPŁAT
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO 

W ROKU 2019

Rodzaj opłaty
Kwota
(PLN)

REJESTRACJA

Rejestracja Klubu /Sekcji  - członka zwyczajnego  PdkZJ 

(zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu)

360,00
(D-160,00)

Roczna składka Klubu/Sekcji – członka zwyczajnego PdkZJ 260,00

Opłata rejestracyjna zawodnika – Seniora

reprezentującego Klub zrzeszony w  PdkZJ (nie zawiera licencji)

45,00
(D- 40,00)

Opłata rejestracyjna zawodnika – Seniora

niezrzeszonego (nie zawiera licencji)

110,00
(D 60,00)

Opłata rejestracyjna. Zawodnika – Juniora 
reprezentującego Klub zrzeszony w  PdkZJ (nie zawiera licencji)

40,00
(D-30,00)

Opłata rejestracyjna. Zawodnika – Juniora 

niezrzeszonego (nie zawiera licencji)

90,00
(D- 40,00)

Opłata rejestracyjna konia - (nie zawiera licencji)
40,00

(D-35,00)

Przerejestrowanie zawodnika – zmiana barw klubowych
(nie zawiera licencji)

Seniora

Juniora

80,00

70,00

LICENCJA

Licencja roczna zawodnika – Seniora – uprawniająca do startu w

zawodach regionalnych - reprezentującego Klub zrzeszony w PdkZJ
45,00

Licencja roczna zawodnika – Seniora uprawniająca do startu w

zawodach regionalnych – niezrzeszonego
100,00

Licencja roczna zawodnika –Juniora – uprawniająca do startu w

zawodach regionalnych - reprezentującego Klub zrzeszony w PdkZJ
40,00

Licencja roczna zawodnika – Juniora uprawniająca do startu w

zawodach regionalnych – niezrzeszonego
85,00

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 45,00

Opłata  za  konia upoważniającą  do  jednorazowego  startu  w  zawodach

regionalnych  na  terenie  Podkarpacia  -  Nie  dotyczy  koni  posiadających
zagraniczny paszport i nie stanowiących własności polskiego obywatela. 1)

15,00



Licencja gościnna jednorazowa (na jedne zawody) na start w zawodach

regionalnych  rozgrywanych  na  terenie  Podkarpackiego  Związku

Jeździeckiego  dla konia  posiadającego  paszport  zagraniczny  pod

zawodnikiem cudzoziemcem. 1)

15,00

Licencja  gościnna  jednorazowa  (na  jedne  zawody)  dla  zawodnika

cudzoziemca, uprawniająca do startu na jednych zawodach regionalnych

rozgrywanych  na  terenie  Podkarpackiego  Związku  Jeździeckiego.

Wymagana  pisemna  zgoda  właściwej  narodowej  federacji
jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych
zawodnika. 1)

15,00

Zawodnicy będą mogli być zarejestrowani lub uzyskać licencję
jedynie po opłaceniu składki rocznej przez Klub,

którego barwy reprezentują.

1) Licencję wykupuje się u organizatora zawodów. Organizator obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać

opłaty za licencje na konto Podkarpackiego Związku Jeździeckiego.

Zawodnik obowiązany jest okazać Sędziemu Głównemu :

- w przypadku licencji dla konia - paszport konia ,

-  w  przypadku  licencji  dla  zawodnika  zgody  właściwej  narodowej  federacji  jeździeckiej  z  podaniem

dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.

-------------------------------------------------------

/D/ dotyczy pobieranej opłaty przy wystawianiu przez PdkZJ duplikatu dokumentu

Wszystkie Kluby i Sekcje PdkZJ startujące na zawodach na terenie okręgu zobowiązane są do opłacenia

rocznej składki członkowskiej.

Konie młodsze niż 4-letnie nie mogą być rejestrowane przez Podkarpacki Związek Jeździecki.

Rejestracji w PdkZJ podlegają wszystkie konie startujące w zawodach szczebla regionalnego.

Proszę o przesyłanie skanów z podpisami wypełnionych dokumentów oraz potwierdzenia wpłat na PKA

pocztą elektroniczną na e-maila: pka.wzj@gmail.com

Opłaty proszę przekazywać na konto PdkZJ:

Konto bankowe Podkarpackiego Związku Jeździeckiego:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
17915900002001001043750001


