CENNIK OPŁAT W-MZJ na rok 2019
(stawki opłat dotyczące roku 2019 przyjęte przez zarząd W-MZJ w dniu 26.11.2019r.

Opłaty Członkowie Zwyczajni (Kluby) 2019*
Opłata rejestracyjna dla członka zwyczajnego W-MZJ (zawiera
składkę roczną)
Składka roczna członka zwyczajnego W-MZJ tj. klubu
2 uprawniająca do udziału zawodników reprezentujących klub w
zawodach szczebla regionalnego
1

3

Opłata za zaopiniowanie wniosku do certyfikacji ośrodka i dojazd
do ośrodka

Opłata
PLN
400
250

250

* Opłata klubu musi być wniesiona przed opłatami za licencje zawodników.

Opłaty Zawodnicy 2019**

Opłata PLN Opłata PLN
zrzeszony niezrzeszony

1

Opłata rejestracyjna zawodnika do 18 roku (zawiera licencję
zawodnika na dany rok kalendarzowy)

80

230

2

Licencja roczna zawodnika do 18 roku włącznie, uprawniająca
do startu w zawodach szczebla regionalnego na terenie W-MZJ

50

140

3

Opłata rejestracyjna zawodnika powyżej 18 roku (zawiera
licencję zawodnika na dany rok kalendarzowy)

110

260

4

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 roku, uprawniająca do
startu w zawodach szczebla regionalnego na terenie W-MZJ

70

140

Licencja gościnna jednorazowa zawodnika zagranicznego
5 (uprawniająca do jednorazowego udziału w zawodach szczebla
regionalnego organizowanych na terenie W-MZJ)***
Zmiana barw klubowych (zmiana klubu zawodnik zrzeszony lub
zrzeszenie się zawodnika niezrzeszonego)
Zmiana barw klubowych (z zawodnika zrzeszonego na
7
zawodnika niezrzeszonego)
6

80

100

100

200

** Zawodnicy dyscypliny parajeździectwo są zwolnieni z opłat za licencje zawodników.
** Nie będą przyjmowane wnioski o wydanie licencji zawodnikom z klubów mających zaległości w opłatach
składek za lata poprzednie.
** Nie podbiera się opłaty rejestracyjnej w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w
przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu.
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** Zawodnicy wykupują ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Do zakupu licencji zawodnika należy
okazać aktualną polisę ubezpieczeniową.
*** Licencję gościnną jednorazową należy opłacić przelewem na konto W-MZJ, w tytule przelewu należy
wpisać imię zawodnika / konia oraz nazwę i termin zawodów. Potwierdzenie przelewu należy okazać
sędziemu głównemu przed startem razem z pozwoleniem ze swojej narodowej federacji (z podaniem zgody
na starty w danej klasie konkursu) oraz paszportu urzędowego w przypadku licencji jednorazowej konia
(wiek konia zgodny z przepisami PZJ).

Opłaty Właściciele Koni 2019
Opłata rejestracyjna konia/kuca (zawiera licencję na dany
rok kalendarzowy)
Licencja roczna konia/kuca, uprawniająca do startu w
2
zawodach szczebla regionalnego na terenie W-MZJ
Licencja gościnna jednorazowa konia z paszportem wydanym
lub autoryzowanym przez PZHK (upoważniająca do udziału w
3
jednych zawodach szczebla regionalnego organizowanych na
terenie W-MZJ)***
Licencja gościnna jednorazowa konia z paszportem
zagranicznym (upoważniająca do udziału w jednych
4
zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie
W-MZJ)***
1

Opłata PLN
80
50
80

100

*** Licencję gościnną jednorazową należy opłacić przelewem na konto W-MZJ, w tytule przelewu należy
wpisać imię zawodnika / konia oraz nazwę i termin zawodów. Potwierdzenie przelewu należy okazać
sędziemu głównemu przed startem razem z pozwoleniem ze swojej narodowej federacji (z podaniem zgody
na starty w danej klasie konkursu) oraz paszportu urzędowego w przypadku licencji jednorazowej konia
(wiek konia zgodny z przepisami PZJ).

Opłaty dodatkowe 2019
1

Opłata administracyjna za dokonanie zwrotu z konta
bankowego W-MZJ wynikającego z błędnej wpłaty

2 Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
3 Licencja EXPRESS 24h zawodnika lub konia****

Opłata PLN
9
50
+100% ceny
podstawowej za
daną licencję

**** Licencja EXPRESS jest wystawiana w ciągu roboczych 24h od godziny wpłynięcia kompletu
prawidłowych dokumentów wraz z potwierdzeniem przelewu za licencję. Warunkiem wystawienia
licencji przed zawodami jest wpłynięcie dokumentów nie później niż do godz. 18:00 na 2 dni robocze
przed rozpoczęciem zawodów.
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Opłaty Organizatorzy Zawodów 2019*****

1

Opłata za 1 dzień zawodów za wpis do kalendarza W-MZJ
zawodów regionalnych i amatorskich dla członków W-MZJ

Opłata za 1 dzień zawodów za wpis do kalendarza W-MZJ
2 zawodów regionalnych i amatorskich dla podmiotu nie
będącego członkiem W-MZJ
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza
3
przez Organizatora Zawodów

Opłata PLN za
Opłata PLN za 1
1 dzień
dzień zawodów
zawodów
(do daty
(po dacie
zatwierdzania
zatwierdzenia
kalendarza)
kalendarza)
80

160

120

240
200

***** Organizatorzy zawodów dyscyplin: woltyżerka i parajeździectwo są zwolnione z opłat o ile
zawody są organizowane tylko w tych wymienionych konkurencjach.

Uwagi do cennika W-MZJ na rok 2019:
1. Członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, zawodnicy, właściciele koni, organizatorzy
zawodów oraz osoby dokonujące rejestracji potwierdzają, że zapoznali się z Polityką
Prywatności W-MZJ na stronie http://www.wmzj.waw.pl/o-zwiazku/polityka-prywatnosci-rodo
2. Wniosek o wydanie licencji rocznej W-MZJ w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic
lub opiekun prawny oraz klub wyrażając zgodę na reprezentowanie jego barw.
3. We wszystkich dyscyplinach przed wykupieniem rejestracji rocznej w W-MZJ zawodników
obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania
jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza
posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Sportowej.
4. Rejestracja konia w W-MZJ odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu PZHK.
5. Dokonanie wpłaty na konto bankowe W-MZJ z tytułu opłaty rejestracyjnej lub licencyjnej za
zawodnika/konia nie daje możliwości uzyskania wymaganych licencji bez przesłania
wymaganych dokumentów do biura W-MZJ.
6. Wniesienie przez kluby opłat w PZJ nie zwalnia z opłat w W-MZJ.
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