OPŁATY NA RZECZ PZJ W ROKU 2014 – CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ I, DOTYCZĄCA OPŁAT NA RZECZ PZJ W ROKU 2014
(stawki przyjęte przez Zarząd PZJ dnia 18.12.2013 r.)
Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Rodzaj opłaty / dokumentu

Kwota PLN
do zapłacenia

Wpisowe dla członka zwyczajnego PZJ, tj.: Klubu Jeździeckiego, Wojewódzkiego
Związku Jeździeckiego; (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego
klubu).
Składka roczna członka zwyczajnego PZJ, tj.: klubu,
Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego: 600,Opłaty roczne
członka zwyczajnego Opłata rejestracyjna, roczna klubu, uprawniająca do udziału
PZJ
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla
centralnego: 600,Opłata rejestracyjna, roczna klubu niezrzeszonego w PZJ, uprawniająca do udziału
zawodników reprezentujących klub w zawodach szczebla centralnego.

1.800,-

1.200,-

1.200,-

Wpisowe i składka roczna członka wspierającego, nie mniej niż:
Opłata rejestracyjna zawodnika – seniora,
młodego jeźdźca (również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym
klubie); nie zawiera opłaty za licencję.*
Opłata rejestracyjna zawodnika do 18 lat
włącznie (również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym
klubie); nie zawiera opłaty za licencję.*
Opłata rejestracyjna zawodnika
lonżującego w woltyżerce (również po
wygaśnięciu rejestracji terminowej w tym
samym klubie); nie zawiera opłaty za
licencję.
Opłata rejestracyjna zawodnika luzaka w
powożeniu (również po wygaśnięciu
rejestracji terminowej w tym samym
klubie); nie zawiera opłaty za licencję.

6000,360,-

Bez Przynależności Klubowej
Członka klubu zrzeszonego w PZJ**

120,270,-

Bez Przynależności Klubowej
Członka klubu zrzeszonego w PZJ**

90,-

Bez Przynależności Klubowej

110,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ**

40,-

Bez Przynależności Klubowej

20,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ**

20,-

Opłaty licencyjne zawodników***

Cena
podstawowa

Cena z
ubezpieczeniem

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

Bez Przynależności Klubowej

370,-

364,- + 66,-

1)

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

130,-

124,- + 66,-

1)

Bez Przynależności Klubowej

280,-

274,- + 66,-

1)

10.

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

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

100,-

94,- + 66,-

Bez Przynależności Klubowej

145,-

139,- + 66,-

11.

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

55,-

49,- + 66,-

Licencja roczna zawodnika - lonżującego w
woltyżerce, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.
Licencja roczna zawodnika - luzaka w
powożeniu, uprawniająca do startu w
zawodach szczebla krajowego.

Bez Przynależności Klubowej

120,-

114,- + 66,-

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

50,-

44,- + 66,-

1)

Bez Przynależności Klubowej

20,-

14,- + 66,-

1)

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

20,-

14,- + 66,-

1)

9.

12.

13.

Członka klubu zrzeszonego w PZJ

www.pzj.pl

1)
1)

1)
1)
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14.

Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera opłaty za licencję).

15.

Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach szczebla krajowego***

16.

Zmiana właściciela konia.

17.

Sportowy paszport krajowy konia.
Autoryzacja paszportu urzędowego.
Wznowienie ważności sportowego paszportu krajowego konia.
Potwierdzenie autoryzacji paszportu urzędowego (co 4 lata).

18.

Zmiana nazwy konia w stosunku do paszportu urzędowego/sportowego krajowego

19.

Wykonanie pomiaru wzrostu kuca/ małego konia i wystawienie Oficjalnego
Certyfikatu Pomiaru – opłata wnoszona u lekarza weterynarii dokonującego pomiaru

20.

Opłaty za odznaki jeździeckie****

20a.
20b.
20c.
20d.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

120,120,-

120,- + 54,-

2)

120,120,(Duplikat -120,-)
1000,50,Cena
podstawowa

Cena z
ubezpieczeniem

Opłata za odznakę specjalistyczną – brązową
Opłata za odznakę specjalistyczną – srebrną
Opłata za odznakę specjalistyczną – złotą
Opłata za odznakę Jeżdżę Konno wraz z legitymacją

30,30,30,30,-

30,- + 99,1)
30,- + 86,1)
30,- + 76,1)
30,- + 110,-

Opłaty za licencje szkoleniowców i osób oficjalnych

Cena
podstawowa

Cena z
ubezpieczeniem

300,300,200,200,200,100,300,-

300,- + 100,- na rok
2)
300,- + 100,- na rok
2)
200,- + 100,- na rok
2)
200,- + 100,- na rok
2)
200,- + 100,- na rok

Licencja szkoleniowca – na 3 lata
Licencja instruktora szkolenia podstawowego na 3 lata
Licencja sędziego – na 2 lata
Licencja gospodarza toru na 2 lata
Licencja delegata technicznego na 2 lata
Pierwsza – na rok
Licencja lekarza weterynarii
Następna – na 3 lata

Certyfikat dla
ośrodka
jeździeckiego

1)

2)

2)

100,- + 100,- na rok
2)

300,- + 100,- na rok

Nowy/Nadanie lub
Niezrzeszonego
przedłużenie po
upływie 3 mies. od daty Członka PZJ
wygaśnięcia ważności

1000,-

Przedłużenie w
terminie 3 m-cy od
daty wygaśnięcia

Niezrzeszonego

950,-

Członka PZJ

450,-

500,-

* Nie dotyczy Parajeździectwa
** Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika zgłaszanego do rejestracji w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego
zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu
*** Opłata za wydanie duplikatu karty licencyjnej zawodnika i konia wynosi 20 PLN
****Opłata za wydanie duplikatu wynosi 30 PLN, duplikatu legitymacji wynosi 15 PLN, duplikatu odznaki wynosi 15 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
2)
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy, składka wyliczana jest następująco (okres ubezpieczenia
naliczany od daty wystawienia licencji do dnia 31.12.2014 r.):
a) do 1 miesiąc – 25% składki rocznej
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy- 40% składki rocznej
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – 60 % składki rocznej
d) powyżej 6 do 9 miesięcy – 80 % składki rocznej
e) powyżej 9 do 12 miesięcy – 100 % składki rocznej.

KONTO BANKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
Bank Millennium S. A. Nr: 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638

www.pzj.pl

