
 ZAWODNIK 

 

1. LICENCJA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO: 

- wniosek licencyjny zawodnika (z własnoręcznym podpisem zawodnika oraz z pieczątką klubu i 

podpisem przedstawiciela klubu) 

- dwie strony druków RODO (również z podpisem) 

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawnia jeździectwa (lekarz z odpowiednimi 

uprawnieniami) 

- polisa sportowa NNW 

2. LICENCJA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

- wniosek licencyjny zawodnika (z własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 

niepełnoletniego oraz z pieczątką klubu i podpisem przedstawiciela klubu) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawnia jeździectwa (lekarz z odpowiednimi 

uprawnieniami) 

- polisa sportowa NNW 

3. REJESTRACJA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO: 

- druk: „Zgłoszenie zawodnika do rejestracji w PZJ” ((z własnoręcznym podpisem zawodnika oraz z 

pieczątką klubu i podpisem przedstawiciela klubu) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

 - dodatkowo w/w w pkt.1 dokumenty: wniosek licencyjny, badania, polisa NNW, jeżeli ma 

być wydana licencja 

4. REJESTRACJA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

- druk: „Zgłoszenie zawodnika do rejestracji w PZJ” ((z własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna 

prawnego zawodnika niepełnoletniego oraz z pieczątką klubu i podpisem przedstawiciela klubu) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

 - dodatkowo w/w w pkt.2 dokumenty: wniosek licencyjny, badania, polisa NNW, jeżeli ma 

być wydana licencja 

5. LICENCJA FEI ZAWODNIKA: 

- wniosek o wydanie licencji FEI zawodnika (z podpisem) 

6. ZMIANA BARW KLUBOWYCH ZAWODNIKA: 

- wniosek o zmianę barw klubowych zawodnika (podpisany, opieczętowany) 

- dodatkowo w/w w pkt.1, 2 dokumenty: wniosek licencyjny, badania, polisa NNW, jeżeli ma być 

wydana licencja 



7. LICENCJA ZAGRANICZNA ROCZNA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO: 

- Wniosek o pozwolenie roczne na starty za granicą (z własnoręcznym podpisem zawodnika) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

8. LICENCJA ZAGRANICZNA ROCZNA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

- Wniosek o pozwolenie roczne na starty za granicą (z własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna 

prawnego zawodnika niepełnoletniego) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

9. LICENCJA ZAGRANICZNA JEDNORAZOWA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO: 

- Wniosek o pozwolenie jednorazowe na starty za granicą (z własnoręcznym podpisem zawodnika) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

10. LICENCJA ZAGRANICZNA JEDNORAZOWA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

- Wniosek o pozwolenie jednorazowe na starty za granicą (z własnoręcznym podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego) 

- dwie strony druków RODO (z podpisem) 

 

 

 

 

 

 


