CENNIK PZJ - CZĘŚĆ I dotycząca opłat na rzecz PZJ w roku 2017
Koszty przesyłek dokumentów dotyczących licencji i rejestracji, wznowienia ważności paszportu krajowego, zmiany właściciela
konia, paszportu FEI konia, zmiany nazwy konia, certyfikacji ośrodków jeździeckich, odznak jeździeckich, osób oficjalnych,
szkoleniowców, wystawianych zaświadczeń w przypadku wysyłania pocztą kurierską na wniosek osoby zainteresowanej
obciążają stronę wnioskującą, a w przypadku wysyłania pocztą tradycyjną obciążają PZJ.
Usługa związana z przygotowaniem dokumentów oraz ich wysyłką: pocztą kurierską na wniosek osoby zainteresowanej, pocztą
tradycyjną oraz wysłaniem dokumentów zeskanowanych pocztą mailową obciążona jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w
wysokości – 20 zł.

Lp.

Rodzaj opłaty/ dokumentu

Kwota PLN do
zapłacenia

1.

Wpisowe dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego; (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego
klubu).

900,-

2.

Opłaty roczne członka Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu,
zwyczajnego PZJ
Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego: 300,-

600,-

Opłata rejestracyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla
centralnego: 300,-

3.

Opłata dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego wznawiającego członkostwo w PZJ

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Opłata rejestracyjna, roczna klubu niezrzeszonego w PZJ, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla centralnego.
Wpisowe i składka roczna członka wspierającego, nie mniej niż:

"

450,1.200,6000,-

Opłata rejestracyjna zawodnika - seniora,
młodego jeźdźca (również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym klubie);
nie zawiera opłaty za licencję. *

Bez Przynależności Klubowej

360,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

120,-

Opłata rejestracyjna zawodnika do 18 lat
włącznie (również po wygaśnięciu rejestracji
terminowej w tym samym klubie); nie zawiera
opłaty za licencję. *

Bez Przynależności Klubowej

270,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

90,-

Opłata rejestracyjna zawodnika
lonżującego w woltyżerce (również po
wygaśnięciu rejestracji terminowej w tym
samym klubie); nie zawiera opłaty za
licencję.
Opłata za zmianę barw klubowych
zawodnika

Bez Przynależności Klubowej

110,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ **

40,-

Licencja roczna zawodnika - seniora,
młodego jeźdźca, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

720,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

130,- ***

Licencja roczna zawodnika -juniora (do 18
lat włącznie), uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

540,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

100,- ***

Licencja roczna zawodnika - młodzika i
juniora młodszego, uprawniająca do startu
w zawodach szczebla krajowego.*

Bez Przynależności Klubowej

270,- ***

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

55,- ***

Licencja roczna zawodnika - lonżującego w

Bez Przynależności Klubowej

120,- ***

150,-

woltyżerce, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

50,- ***
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14.

Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję).

120,-

15.

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach szczebla krajowego.

120,- ***

16.

Zmiana właściciela konia.

120,-

17.

Urzędowy paszport krajowy konia. Autoryzacja paszportu
urzędowego. Wznowienie ważności urzędowego paszportu
krajowego konia. Potwierdzenie autoryzacji paszportu
urzędowego (co 4 lata).
Zmiana nazwy konia w stosunku do paszportu urzędowego/sportowego krajowego.

120,(Duplikat-120,-)

50,-

20.

Wykonanie pomiaru wzrostu kuca/ małego konia i wystawienie Oficjalnego
Certyfikatu Pomiaru -opłata wnoszona u lekarza weterynarii dokonującego pomiaru.
Opłaty za odznaki jeździeckie ****

20a.

Opłata za odznakę specjalistyczną - brązową

30,-

20b.

Opłata za odznakę specjalistyczną - srebrną

30,-

20c.

Opłata za odznakę specjalistyczną - złotą

30,-

20d.

Opłata za odznakę Jeżdżę Konno wraz z legitymacją

30,-

18.
19.

1000,-

Opłaty za licencje szkoleniowców i osób oficjalnych

21.

Licencja szkoleniowca - na 3 lata
Egzamin Weryfikacyjny IRR ze SJ

300,90,-

21.

Licencja instruktora szkolenia podstawowego na 3 lata
Egzamin na stopień trenerski lub instruktorski

300,190,-

23.

Licencja sędziego - na 2 lata

200,-

24.

Licencja gospodarza toru na 2 lata

200,-

25.

Licencja delegata technicznego na 2 lata

200,-

26.

Pierwsza Licencja lekarza weterynarii PZJ - na rok

100,-

27.

Licencja lekarza weterynarii PZJ - na 3 lata

300,-

28.

Certyfikat dla
ośrodka
jeździeckiego

Nowy/Nadanie lub
przedłużenie po upływie
3 mieś. od daty
wygaśnięcia ważności

Przedłużenie w
terminie 3 m-cy od
daty wygaśnięcia

Niezrzeszonego

1000,-

Członka PZJ

500,-

Niezrzeszonego

950,-

Członka PZJ

450,-

