CENNIK PZJ - CZĘŚĆ II
dotycząca opłat na rzecz FEI oraz współzawodnictwa międzynarodowego w roku 2021
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 i innych dokumentów w przypadku wysyłania pocztą kurierską na wniosek osoby zainteresowanej
obciążają stronę wnioskującą, a w przypadku wysyłania pocztą tradycyjną obciążają PZJ. W przypadku wysyłania wyżej
wymienionych dokumentów pocztą tradycyjną powtórnie i nie z winy Biura PZJ przesyłka obciążona jest dodatkowo opłatą
manipulacyjną w wysokości – 50 zł.
Usługa związana z przygotowaniem przez Biuro PZJ dokumentów niewymienionych powyżej oraz ich wysyłką: pocztą kurierską na
wniosek osoby zainteresowanej lub pocztą tradycyjną na wniosek osoby zainteresowanej obciążona jest dodatkowo opłatą
manipulacyjną w wysokości – 50 zł.
Usługa związana z przygotowaniem przez Biuro PZJ skanów dokumentów i wysłaniem tych dokumentów pocztą mailową na wniosek
osoby zainteresowanej obciążona jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w wysokości – 50 zł.

WSZYSTKIE WNIOSKI SĄ REALIZOWANE W KOLEJNOŚCI WPŁYNIĘCIA LUB DOSTARCZENIA DO BIURA PZJ
Lp.

Rodzaj opłaty/ dokumentu

Kwota do zapłacenia w PLN

1.

Opłata licencyjna za zawodnika od 18 roku życia zgłoszonego do współzawodnictwa
międzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)

120,-

2.

Opłata licencyjna za zawodnika do 17 roku życia (włącznie) zgłoszonego do
współzawodnictwa międzynarodowego - zawiera opłatę wnoszoną do FEI

100 ,-

3.

Opłata licencyjna za konia zgłoszonego do współzawodnictwa międzynarodowego
(zawiera opłatę wnoszoną do FEI)

120,-

4.

Paszport międzynarodowy konia (FEI Recognition Card)
Ważność 4 lata

800,- (duplikat-200,-)

5.

Paszport międzynarodowy dla kuca (FEI Recognition Card)
Ważność 4 lata

200,- (duplikat-150,-)

6.

Wznowienie ważności paszportu międzynarodowego konia (co 4-ry lata)

800,-

7.

Wznowienie ważności paszportu międzynarodowego kuca co 4-ry lata)

200,-

8A. Całkowita/Komercyjna zmiana nazwy konia FEI

5000,-

8B Częściowa/Niekomercyjna zmiana nazwy konia FEI

1000,-

9. Pozwolenie roczne dla zawodnika polskiego czasowo przebywającego za granicą,
uprawniające do startów w kraju pobytu w zawodach rangi krajowej

600,-

10. Pozwolenie wymagane przez narodową federację uprawniające zawodnika polskiego do
wykupu licencji gościnnej na starty w zawodach krajowych za granicą

400,-

11. Pozwolenie na jednorazowy (na jedne zawody) start w zawodach krajowych za
granicą dla zawodnika polskiego

150,-

12. Licencja
gościnna
roczna
dla
zawodnika
cudzoziemca (Rezydenta), czasowo przebywającego
w Polsce, uprawniająca do startów w zawodach
szczebla centralnego (oraz regionalnego). Wymagana
pisemna zgoda właściwej narodowej federacji
jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia
uprawnień sportowych zawodnika

Bez Przynależności
Klubowej

850,-

Członka klubu zrzeszonego
w PZJ

180,-

13. Licencja Jednorazowa Gościnna (na jedne zawody) dla zawodnika
cudzoziemca, przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie,
uprawniająca do startu na jednych zawodach. Wymagana pisemna zgoda
właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia
uprawnień sportowych zawodnika.
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.

70,-

14 Licencja Roczna Gościnna (na wszystkie zawody) dla zawodnika
cudzoziemca, przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie,
uprawniająca do startu na zawodach w Polsce. Wymagana pisemna zgoda
właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia
uprawnień sportowych zawodnika.
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów. 1).
15. Licencja Roczna Gościnna dla Konia na starty w zawodach organizowanych w
Polsce dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem
polskim (bez przerejestrowania konia na polskiego właściciela).
Licencje wykupuje się w biurze PZJ.
16. Licencja Jednorazowa Gościnna dla Konia na start w zawodach
organizowanych w Polsce dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod
zawodnikiem polskim (bez przerejestrowania konia na polskiego właściciela).
Licencje wykupuje się w biurze PZJ lub u organizatora zawodów.
17. Licencja Jednorazowa Gościnna dla Konia na start w zawodach
organizowanych w Polsce dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod
zawodnikiem cudzoziemcem.
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.
18. Licencja Roczna Gościnna dla Konia na start w zawodach organizowanych w
Polsce dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem
cudzoziemcem. 2).
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.
19. Licencja Jednorazowa Ogólnopolska dla Konia uprawniająca konia do startów
w zawodach organizowanych w Polsce, posiadającego rejestracje w PZHK.
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.

300,-

180,-

70,-

70,-

180,-

70,-

Organizator jest zobowiązany do rozliczenia z PZJ sprzedawanych licencji.
Zawodnik cudzoziemiec jest zobowiązany do przedstawienia pozwolenia ze swojej narodowej federacji z wyszczególnieniem posiadanego poziomu
uprawnień sportowych w danej konkurencji oraz paszportu urzędowego w przypadku licencji jednorazowej konia. Za dopilnowanie powyższego
odpowiedzialny jest Sędzia Główny zawodów.
1). Organizator sprzedając Licencje Roczną Gościnną (na wszystkie zawody) dla zawodnika cudzoziemca, przyjeżdżającego na zawody do
Polski okazjonalnie jest zobowiązany do wystawienia zawodnikowi imiennego finansowego dowodu przyjęcia wpłaty, w którym musi być dokładnie
określony w następujący sposób przedmiot sprzedaży: Licencja Roczna Gościnna dla zawodnika cudzoziemca ………………………………
(nazwisko, imię, kraj) przyjeżdżającego na zawody do Polski okazjonalnie w roku … .
Dokument ten jest okazywany przez zawodnika w sytuacji innych startów w zawodach w Polsce.
Sędzia PZJ (lub Sędzia Główny zawodów) ma obowiązek odnotowania faktu sprzedania powyższej licencji z podaniem nazwiska i imienia
oraz narodowości zawodnika w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ.
2). Organizator sprzedając Licencje Roczną Gościnną dla konia posiadającego paszport zagraniczny startującego okazjonalnie w zawodach
organizowanych w Polsce pod zawodnikiem cudzoziemcem jest zobowiązany do wystawienia zawodnikowi imiennego finansowego dowodu
przyjęcia wpłaty, w którym musi być dokładnie określony w następujący sposób przedmiot sprzedaży: Licencja Roczna Gościnna dla konia o
imieniu ………………… posiadającego paszport zagraniczny nr ……………………………………… pod zawodnikiem cudzoziemcem na starty
w roku … .
Dokument ten jest okazywany przez zawodnika w sytuacji innych startów w zawodach w Polsce.
Sędzia PZJ (lub Sędzia Główny zawodów) ma obowiązek odnotowania faktu sprzedania powyższej licencji z podaniem nazwiska i imienia
oraz narodowości zawodnika Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ.
Delegat Sędziowski PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 4 dni do biura PZJ Sprawozdania Delegata Sędziowskiego (aktualny druk w
Zakładce Kolegium Sędziów na stronie www.pzj.pl ).
W sprawozdaniu muszą być zawarte następujące informacje:
- Ogólna liczba koni startujących w zawodach,
- Liczba zawodników cudzoziemców startujących okazjonalnie w Polsce na podstawie Licencji Jednorazowej Gościnnej
- Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom cudzoziemcom startującym okazjonalnie w Polsce Licencji Rocznych
Gościnnych z wyszczególnieniem nazwisk, imion i krajów pochodzenia
- Liczba koni startujących na podstawie wykupionej na zawodach Licencji Jednorazowej Gościnnej dla konia posiadającego
paszport zagraniczny i startującego pod zawodnikiem polskim,
- Liczba koni startujących na podstawie wykupionej na zawodach Licencji Jednorazowej Gościnnej dla konia posiadającego
paszport zagraniczny i startującego pod zawodnikiem cudzoziemcem,
- Liczba sprzedanych przez organizatora zawodnikom cudzoziemcom startującym okazjonalnie w Polsce Licencji Rocznych
Gościnnych dla konia posiadającego paszport zagraniczny z wyszczególnieniem imion koni,
- Liczba koni startujących na podstawie wykupionej na zawodach Licencji Jednorazowej Ogólnopolskiej dla Konia uprawniającej
do startów w zawodach posiadających rejestracje w PZHK,
- Liczba sprzedanych przez organizatora licencji SUPEREKSPRES.

