REGULAMIN WYŁANIANIA
ORGANIZATORA MISTRZOSTW POLSKI, PUCHARÓW POLSKI I
KOORDYNATORÓW CYKLI KALENDARZA POLSKIEGO ZWIĄZKU
JEŹDZIECKIEGO
Obowiązuje od dnia 05.05.2017 roku.
Zatwierdzony uchwałą nr U/1246/11/Z/2017

I.

Wyłonienie Organizatora Mistrzostw Polski,
Pucharów Polski i
Koordynatorów Cykli Kalendarza PZJ odbywa się w trybie zaproszenia do
składania ofert.

II.

Oferty podmiotów mających nieuregulowane zobowiązania finansowe
wobec PZJ nie będą rozpatrywane.

III.

Decydującymi czynnikami w rozpatrywaniu ofert będzie jakość podłoża,
ilość boksów stałych i zaplecze socjalno-gastronomiczne, a w przypadku
imprez dla juniorów i dzieci szczególnie ilość boksów stałych, bliskość
hoteli oraz ilość imprez towarzyszących.

IV.

Dopuszcza się możliwość podpisania umowy z podmiotem
reprezentującym zwycięzcę konkursu ofert na okres nie dłuższy niż trzy
lata.

V.

W przypadku konkursu na Koordynatora Cyklu Kalendarza PZJ w ofercie
muszą być przedstawione umowy wstępne na sponsoring lub dokonanie
wpłat na konto PZJ na rzecz puli nagród finansowych za końcową
klasyfikację cyklu.

VI.

PZJ na imprezy zapewnia medale i flots za miejsca na podium. Statuetki,
derki i flots za miejsca poza podium zapewnia organizator.
Komisje konkursową stanowi Zarząd PZJ i wynik konkursu ofert
zatwierdzany jest uchwałą.

VII.
VIII.

Procedura składania ofert odbywa się w okresie maja i czerwca roku
poprzedzającego i składa się z trzech etapów. Pierwszy etap odbywa się w
maju. Wyłonienie kandydata w pierwszym etapie kończy procedurę.
Niewyłonienie w pierwszym etapie kandydata otwiera drugi etap procedury
odbywający się w czerwcu. Jeżeli drugi etap nie wyłoni kandydata Zarząd
PZJ do 31 sierpnia danego roku wyłania Organizatora Mistrzostw Polski, a
do 31 października danego roku Pucharu Polski lub Koordynatora Cyklu
Kalendarza PZJ w trybie decyzji i sankcjonującej uchwały.

IX.

Zarząd PZJ w procedurze wyłaniania Organizatora Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski i Koordynatora Cyklu Kalendarza PZJ może ustanowić
obligatoryjne wadium wpłacane przed rozpatrywaniem wyników
pierwszego lub drugiego etapu. Wadium w przypadku Organizatora MP,
PP oraz Koordynatora Cyklu Kalendarza PZJ, któremu zostanie
powierzona organizacja zamienia się na opłatę licencyjną na rzecz PZJ za
przyznanie prawa organizacji MP, PP i Koordynacji Cyklu Kalendarza PZJ.
W przypadku kandydatów, którzy nie wygrali konkursu ofert wadium
zostaje zwrócone.

X.

Wyłoniony organizator Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Organizatorzy
danego Cyklu Kalendarza PZJ w ciągu czterech tygodni od daty
rozstrzygnięcia zobowiązani są do przesłania do biura PZJ Wniosku o
Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego
Kalendarza PZJ, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji.
Nie przesłanie tych wniosków skutkuje unieważnieniem konkursu ofert i nie
oddaniem wadium.

XI.

Niezbędne minima organizacyjne, takie jak pula nagród finansowych,
poziom infrastruktury, wysokość pobieranych opłat za udział, dostępność
bazy hotelowej, zapewnienie pokrycia kosztów transmisji telewizyjnej itd.
będą w każdym przypadku określane dla danych MP, PP oraz cyklu i po
wyłonieniu zwycięskiej oferty będą usankcjonowane dodatkową umową
podpisaną w ciągu szesciu tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Nie podpisanie tej umowy skutkuje unieważnieniem wyników konkursu
ofert i nie oddaniem wadium.

XII.

Nie przesłanie podpisanego wniosku, o którym mowa w punkcie X i nie
podpisanie umowy, o której mowa w punkcie XI daje rękojmie Zarządowi
PZJ do wyłonienia organizatora MP, PP lub Koordynatora Cyklu
Kalendarza PZJ bez trybu konkursu ofert.

XIII.

Zarząd PZJ na każdym etapie procedury konkursu wyłaniania
Organizatora Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Koordynatora cyklu
Kalendarza PZJ ma prawo do przerwania tej procedury i nie wyłaniania
kandydata lub unieważnienia wyników konkursu ofert bez podania
przyczyn.

