OPŁATY NA RZECZ PZJ W ROKU 2014 – CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ II, DOTYCZĄCA OPŁAT NA RZECZ FEI
ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO W 2014 r.
(stawki przyjęte przez Zarząd PZJ dnia 18.12.2013 r.)
Lp.

Rodzaj opłaty / dokumentu
Opłata licencyjna za zawodnika od 18 roku życia zgłoszonego do współzawodnictwa
1.
międzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)
Opłata licencyjna za zawodnika do 17 roku życia (włącznie) zgłoszonego do
2.
współzawodnictwa międzynarodowego – zawiera opłatę wnoszoną do FEI
Opłata licencyjna za konia zgłoszonego do współzawodnictwa międzynarodowego
3.
(zawiera opłatę wnoszoną do FEI)
Opłata licencyjna razem z opłatą karną za zawodnika / konia, który wykupi licencję FEI
4.
po terminie zawodów międzynarodowych (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)
Paszport międzynarodowy konia (FEI Recognition Card)
5.
Ważność 4 lata
Paszport międzynarodowy dla kuca (FEI Recognition Card)
6.
Ważność 4 lata
7. Wznowienie ważności paszportu międzynarodowego konia (co 4-ry lata)
8. Wznowienie ważności paszportu międzynarodowego kuca (co 4-ry lata)
9. Zmiana nazwy konia / kuca posiadającego paszport międzynarodowy FEI.
Licencja roczna dla zawodnika polskiego czasowo przebywającego za granicą,
10.
uprawniająca do startów w kraju pobytu w zawodach do rangi CN i CIM
Licencja jednorazowa (na jedne zawody) dla zawodnika polskiego czasowo
11. przebywającego za granicą, uprawniająca do startu poza granicami RP w zawodach
rangi CN i CIM
Licencje gościnne

12.

13.

14.

15.

Licencja gościnna roczna dla zawodnika cudzoziemca,
Bez Przynależności
czasowo przebywającego w Polsce, uprawniająca do
Klubowej
startów w zawodach szczebla centralnego (oraz
Członka klubu zrzeszonego
regionalnego)
w PZJ
Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej
federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia
uprawnień sportowych zawodnika
Licencja gościnna jednorazowa (na jedne zawody) dla zawodnika cudzoziemca,
czasowo przebywającego w Polsce, uprawniająca do startu w zawodach szczebla
centralnego (oraz regionalnego).
Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem
dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
Licencja gościnna roczna na starty w zawodach organizowanych w Polsce dla konia
posiadającego paszport zagraniczny – pod zawodnikiem polskim (bez
przerejestrowania konia na polskiego właściciela)
Licencja gościnna jednorazowa na start w zawodach organizowanych w Polsce dla
konia posiadającego paszport zagraniczny – pod zawodnikiem polskim (bez
przerejestrowania konia na polskiego właściciela)

Kwota do zapłacenia w PLN
100,70,100,460,750,-*
190,-*
750,190,4800,450,120,Cena
podstawowa

Cena z
ubezpieczeniem

450,-

450,- + 66,-

1)

450,-

450,- + 66,-

1)

120,-

450,-

120,-

*Opłata za wystawienie duplikatu wynosi 210 PLN.
1)

Składka za ubezpieczenie krótsze niż rok (okres ubezpieczenia naliczany od daty wystawienia licencji do dnia 31.12.2014 r.):
a) okres ubezpieczenia: do 1 miesiąca: 20% składki rocznej
b) okres ubezpieczenia: 2-6 miesięcy - 60% składki rocznej
c) okres ubezpieczenia 7-12 miesięcy – 100% składki rocznej

KONTO BANKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
Bank Millennium S. A. Nr: 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638
UWAGA: Część opłat może ulec zmianie po opublikowaniu cennika FEI na 2014 rok.
www.pzj.pl

