Rejestracja w PZJ oraz przyznawanie licencji dla klubów, zawodników i koni

W związku z wprowadzeniem nowego systemu księgowego
ZMIENIŁ SIĘ SYSTEM PRZYJMOWANIA OPŁAT
za rejestracje i licencje klubów, zawodników oraz koni.
Możliwość opłat przez sklep internetowy z dniem 01.05.2017 r. została zlikwidowana.

Opłaty za rejestracje i licencje można dokonać TYLKO na podstawie
otrzymanej z biura PZJ drogą mailową FAKTURY, na której będzie
wskazane specjalnie utworzone dla tych opłat KONTO.
Faktura zostanie wystawiona i wysłana w momencie otrzymania kompletu
wymaganych i podpisanych dokumentów.
W przypadku rejestracji i licencji klubów oraz zawodników, a także zmiany barw
klubowych można zeskanować komplet wymaganych i podpisanych dokumentów oraz
wysłać drogą mailową na adres oplaty@pzj.pl.
W przypadku dokumentów dotyczących
koni należy wysłać oryginały pocztą
tradycyjną do biura PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D ).

PO OTRZYMANIU FAKTURY należy przesłać drogą mailową na adres
opłaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania opłaty za fakturę z podanym w
tytule przelewu numerem tej faktury. Oznaczać to będzie rozpoczęcie
procedury rejestracyjno- licencyjnej.
Formalnym potwierdzeniem posiadania licencji lub dokonania zmian jest
WPIS w zestawieniach aktualnych licencji na stronie internetowej
www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia).
Wszystkie niezbędne DRUKI są zamieszczone na stronie internetowej PZJ w zakładce
REJESTRACJE I LICENCJE (kliknąć w zakładkę REJESTRACJE I LICENCJE), a
następnie kliknąć w prawym menu zakładkę Druki i Rejestracje.

Celem znacznego przyspieszenia procesu rejestracji oraz przyznawania
licencji zawodnika i zmiany barw klubowych zachęcamy do przesyłania
kompletu zeskanowanych
podpisanych dokumentów na ADRES
MAILOWY: oplaty@pzj.pl Przypominamy, że wyjątek stanowią paszporty koni,
które należy przesyłać poczta tradycyjną.

Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z
rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania
potwierdzenia dokonania opłaty faktury na numer konta w niej podany.
Przypominamy, że faktura będzie wystawiona drogą mailową po otrzymaniu
wszystkich prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Regulamin Rejestracji i Licencjonowania
Polskiego Związku Jeździeckiego
Regulamin dotyczy rejestracji w PZJ oraz przyznawania licencji dla klubów, zawodników i koni

Zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJ w dniu 05.05.2017.
Nowelizowany uchwałą nr U/1460/17/Z/2017
Niniejszy regulamin działa w oparciu o Ustawę o Sporcie, Statut PZJ, Przepisy Ogólne PZJ, Przepisy i
Regulaminy Dyscyplin, Przepisy Weterynaryjne, System Szkolenia PZJ, Warunki Uzyskiwania
Uprawnień Sportowych, Przepisy FEI i aktualny cennik PZJ.
Licencja jest pozwoleniem na udział we współzawodnictwie sportowym, przyznawanym przez PZJ
lub odpowiedni terytorialnie WZJ. Licencje mają charakter terminowy i są ważne 1 rok kalendarzowy
(01.01.– 31.12.)
Potwierdzeniem posiadanej licencji przez klub/zawodnika/konia jest wpis w zestawieniach
aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl.
Zarząd PZJ upoważnia WZJ-ty do przyznawania w jego imieniu licencji zawodników/koni,
uprawniających do udziału w zawodach szczebla regionalnego. WZJ-y odpowiadają za sprawdzenie w
procesie rejestracji i przyznawania licencji, prawidłowości przedstawianych przez
kluby/zawodników/właścicieli koni dokumentów.
Zarząd PZJ lub WZJ może pozbawić zawodnika/konia licencji lub odmówić jej przyznania w
przypadku naruszenia przez zawodnika bądź użytkownika/właściciela konia obowiązujących
przepisów i regulaminów.
W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń WZJ przysługuje odwołanie do Zarządu
PZJ w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia WZJ.
W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń Zarządu PZJ podmiot uprawniony
może złożyć wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd PZJ. Wyżej wymieniony wniosek
przedstawia się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu PZJ.

KLUB
1. Rejestracja klubu w PZJ

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scany podpisanych
następujących dokumentów:
•
•
•

deklaracja członkowska PZJ (w przypadku klubu członkowskiego),
karta rejestracyjna opieczętowana we właściwym, ze względu na siedzibę klubu, WZJ lub
OZJ,
kopia dokumentów rejestracyjnych klubu wydanych przez właściwy urząd administracji
państwowej (np.: KRS, wypis z rejestru klubów, zaświadczenie o numerze Regon, NIP, w
przypadku stowarzyszeń - statut).

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza zarejestrowania klubu.
Kluby mają obowiązek posiadania pieczęci, której wzór figurować powinien na karcie rejestracyjnej
składanej w PZJ. Treść tej pieczęci musi być zgodna z nazwą klubu, która figuruje w dokumentach
rejestracyjnych klubu.
Kluby rejestrowane w PZJ/WZJ muszą posiadać osobowość prawną w rozumieniu ustawy o sporcie z
dn. 25.06.2010 r. (Dz. U. 2010, Nr. 127, poz. 857 z późn. zm.).

2. Licencja roczna klubu

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scan podpisanego
następującego dokumentu:
•

wniosek o przyznanie licencji klubowej

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

ZAWODNIK
1. Rejestracja zawodnika w PZJ

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scan podpisanego
następującego dokumentu:
•

zgłoszenie zawodnika do rejestracji w PZJ,

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza zarejestrowania
zawodnika.
Minimalny wiek rejestrowanego zawodnika – 9 lat, z wyjątkiem dyscyplin: sportowe rajdy konne – 10
lat, WKKW – 11 lat, powożenie –10 lat).
Od 01.01.2016 posiadanie brązowej odznaki nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania
zawodnika w PZJ.
W imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację i licencję występują rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Licencja ogólnopolska roczna zawodnika

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scany podpisanych
następujących dokumentów:
•
•
•

wniosek licencyjny zawodnika,
aktualne sportowe badania lekarskie,
aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW.

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

Licencja ogólnopolska upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym również na szczeblu
regionalnym.
Od 01.01.2016 do dokonania pierwszej rejestracji zawodnika i uzyskania licencji wstępnej (wyłącznie),
nie jest wymagane posiadanie odznaki brązowej PZJ.
Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we
wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych
koniach oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji
ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji
regionalnych dla siebie i koni.
Młodzicy i juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach oraz juniorzy do lat 16 startujący na kucach,
którzy planują starty na zawodach międzynarodowych zobowiązani są do wykupienia licencji
ogólnopolskich oraz licencji międzynarodowych FEI dla siebie i koni.
Badania lekarskie ważne są:
- do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie) i dla zawodników powyżej 23 roku życia.
Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązują poniższe zasady:
1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do
zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie
rehabilitacji medycznej.
2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz

ważny certyfikat PTMS
3. Badanie lekarskie ważne są do 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Szczegółowy zakres
badań specjalistycznych i diagnostycznych określają § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.Nr.127,poz.857 z późn.zm.,art.38), to
kluby odpowiadają za aktualność ubezpieczenia swoich zawodników, a w przypadku kadry narodowej
odpowiedzialność spoczywa na PZJ. Ubezpieczenie wykupione poza biurem PZJ musi zawierać
adnotację, że obejmuje jeździectwo, bądź szerzej - sporty ekstremalne.

3. Licencja zagraniczna zawodnika

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scan podpisanego
następującego dokumentu:
•

podanie o jednorazowe lub roczne pozwolenie na start poza granicami Polski (pozwolenie
roczne wydawane jest dla zawodników przebywających min. 6 miesięcy w roku na terenie
kraju, w którym planują starty).

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

4. Licencja gościnna roczna zawodnika

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scany podpisanych
następujących dokumentów:
•
•
•
•

pisemna zgoda z Federacji Narodowej na start zawodnika na terenie Polski z podaniem
konkurencji i stopnia posiadanych uprawnień sportowych ,
wniosek licencyjny zawodnika,
aktualne sportowe badania lekarskie,
aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW.

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY oznacza przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

5. Jednorazowa Licencja Gościnna Zawodnika
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów po okazaniu zgody macierzystej federacji na start w
Polsce. Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ informacji o ilości
zawodników zagranicznych i koni zagranicznych startujących w zawodach z podziałem na państwa.
Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro PZJ faktury za Jednorazowe Licencje Gościnne
dla Zawodnika sprzedane przez organizatora. Organizator zobowiązany jest do rozliczenia
jednorazowych licencji.

6. Roczna rejestracja/licencja w FEI
Należy dokonać opłaty tylko NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury na wskazane
na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową na adres
rejestracjeilicencje@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza rejestracji w FEI.
Potwierdzeniem rejestracji w FEI jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie
www.fei.org
Zawodnicy startujący w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami
zobowiązani są do wykupienia licencji międzynarodowych dla siebie i koni, na których startują.
Obcokrajowcy startujący w Polsce na licencjach gościnnych – w sprawie licencji FEI – zgłaszają się do
swoich macierzystych federacji.
O licencję FEI może ubiegać się zawodnik, który posiada licencję ogólnopolską lub zagraniczną.

7. Zmiana barw klubowych

Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scany podpisanych
następujących dokumentów:
•
•

wniosek o zmianę barw klubowych zawodnika,
wniosek licencyjny w przypadku, gdy zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach
nowego klubu.

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza dokonania zmiany
barw klubowych.
Formalnym potwierdzeniem dokonania zmiany barw klubowych jest wpis odnoszący się do
przynależności klubowej w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl (zakładka

ARTEMOR – zakładka Zestawienia )
Przy przerejestrowywaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązują przepisy PZJ, w tym Regulamin
zmiany barw klubowych.
Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów i
rejestrujących się jako zawodnicy bez przynależności klubowej.

KOŃ
1. Rejestracja konia w PZJ
Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D):
•
•

druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ,
paszport urzędowy z opisem graficznym i słownym konia oraz potwierdzoną przez OZHK
adnotacją o aktualnym właścicielu konia .

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza zarejestrowanie konia.

Minimalny wiek rejestrowanego konia – 4 lata.

Potwierdzeniem rejestracji konia w PZJ jest opieczętowana naklejka z danymi właściciela i
numerem konia w paszporcie urzędowym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi,
identyfikacyjnym konia jest paszport urzędowy.

Uwaga:

jedynym

dokumentem

od 10.05.2017 roku PZJ nie wydaje paszportów sportowych.

2. Licencja ogólnopolska roczna konia
Warunkiem przyznania licencji jest
•
•

rejestracja konia w PZJ
ważny paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ lub sportowy konia (jeśli był wydany).

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji
konia.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

3. Wznowienie ważności paszportu krajowego
Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D):
•

Paszport urzędowy lub sportowy konia (jeśli był wydany)

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres licencje@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza wznowienia ważności
paszportu krajowego.
Formalnym potwierdzeniem wznowienia ważności paszportu jest opieczętowana naklejka w
paszporcie.

4. Licencja gościnna roczna konia
Należy PRZESŁAĆ na adres mailowy oplaty@pzj.pl scany podpisanych następujących

dokumentów:
•
•

druk zgłoszenia konia do rejestracji podpisany przez osobę użytkującą konia na terenie
Polski;
strony z paszportu urzędowego konia zawierające podstawowe dane konia, rodowód i opis.

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na
stronie www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia )

5. Jednorazowa licencja gościnna konia
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów. Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w
ciągu 7 dni do biura PZJ informacji o ilości zawodników zagranicznych i koni zagranicznych
startujących w zawodach z podziałem na państwa. Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro
PZJ faktury za Jednorazowe Licencje Gościnne dla Zawodnika sprzedane przez organizatora.
Organizator zobowiązany jest do rozliczenia jednorazowych licencji.

6. Zmiana właściciela konia
Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D):
•
•
•

druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ z danymi i podpisem nowego właściciela,
paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia,
paszport sportowy konia (jeżeli był wystawiony).

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza zmiany właściciela
konia.

7. Roczna rejestracja/licencja konia w FEI
Warunkiem przyznania licencji FEI konia jest:
•
•
•

Licencja ogólnopolska lub gościnna konia,
Potwierdzenie posiadania przez konia nr transpondera (microchip) - wpis lub wklejka w
paszporcie,
Paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ z opisem konia (w przypadku gdy jest wolne
miejsce na drugi opis, należy go dokonać w jęz. angielskim.)

Konie startujące w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami, pod
polskimi zawodnikami, muszą mieć wykupioną licencję FEI.
Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza przyznania licencji
FEI.

Potwierdzeniem rejestracji jest wpis w zestawieniach na stronie www.fei.org.

8. Paszport konia
Paszport urzędowy – wydany jest przez związek hodowlany. Jest jedynym dokumentem
identyfikacyjnym konia.
Paszport sportowy – wydany przez PZJ lub inną federację narodową, w przypadku braku miejsca na
wpisy sportowe w paszporcie urzędowym. Ważny jest 4 lata.
Paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ – paszport wydany przez związek hodowlany, konia
zarejestrowanego w PZJ. Paszport jest ważny 4 lata.

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport urzędowy z
potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia.
Opis konia :
Jeżeli w paszporcie nie ma opisu konia, to opisu może dokonać tylko uprawniony lekarz weterynarii,
figurujący na liście PZJ (sugerowany opis w jęz. angielskim) . Jeżeli opis źrebięcy różni się od opisu
konia w wieku dorosłym właściciel zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiedniemu lekarzowi
weterynarii. Lekarz może dokonać korekty tylko na oryginalnych stronach paszportu. W przypadku
braku dodatkowego diagramu korekta musi być zapisana na istniejącym już opisie.

Paszport FEI konia (Recognition Card)
Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D):
•

paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ z numerem transpordera (microchip) oraz z
opisem graficznym (w przypadku gdy jest wolne miejsce na drugi opis należy go dokonać w
języku angielskim) ;

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza wydania paszportu.

Koń startujący w zawodach międzynarodowych objętych kalendarzem (FEI) musi
posiadać paszport międzynarodowy (z wyjątkami określonymi przepisami FEI).
9. Zmiana nazwy konia
Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D):
•
•
•

druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ z podaniem dotychczasowej oraz proponowanej
nazwy konia,
paszport urzędowy i sportowy (jeżeli był wystawiony).
Paszport FEI ( jeżeli był wystawiony)

Następnie NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ drogą mailową faktury z biura PZJ należy dokonać
opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY. Przesłanie drogą mailową
na adres oplaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania TEJ OPŁATY nie oznacza zmiany nazwy konia.

