
str. 1 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

na organizację MWiM i HPWiM W-MZJ w latach 2022-2025 

 

Organizator konkursu: Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki 

ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa, Tel. 796 859 577 

 

1. W-MZJ w latach 2022, 2023, 2024 i 2025 planuje organizację następujących imprez 

mistrzowskich: 

1. MWiM A DK (Ujeżdżenie duże konie) z minimalną pulą nagród finansowych i 

rzeczowych 12 000 zł 

2. MWiM A KiA (Ujeżdżenie kuce – wszystkie kategorie, kuce amatorzy, duże konie 

amatorzy) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych 10 000 zł 

3. HPWiM A DK (Ujeżdżenie duże konie) z minimalną pulą nagród finansowych i 

rzeczowych 10 000 zł 

4. HPWiM A KiA (Ujeżdżenie kuce – wszystkie kategorie, kuce amatorzy, duże konie 

amatorzy) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych 8 000 zł 

 

5. MWiM B DK (Skoki duże konie - Dzieci I, Dzieci II, Juniorzy Młodsi, Junior, Młody 

Jeździec, Senior, III licencja) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych 

20 000 zł 

6. HPWiM B DK (Skoki duże konie - Dzieci I, Dzieci II, Juniorzy Młodsi, Junior, Młody 

Jeździec, Senior, III licencja) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych 

15 000 zł 

7. MWiM B KiA (Skoki kuce – wszystkie kategorie, amator młodszy i amator open bez 

podziału na duże konie i kuce) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych 

18 000 zł 

8. HPWiM B KiA (Skoki kuce – wszystkie kategorie, amator młodszy i amator open bez 

podziału na duże konie i kuce) z minimalną pulą nagród finansowych i rzeczowych   

13 000 zł 

 

9. MWiM C (WKKW) 

 

10. MWiM D (Powożenie)  

11. HPWiM D (Powożenie)  

 

12. MWiM F (Rajdy)  

 

DK = Duże Konie; KiA = Kuce i Amatorzy;  

 

2. MWiM oraz HPWiM będą rozgrywane w kategoriach wiekowych zgodnie z Regulaminami 

MWiM oraz HPWiM zatwierdzonymi przez Zarząd W-MZJ, opublikowanymi  i dostępnymi na 

stronie internetowej W-MZJ. W przypadku zmian Regulaminów PZJ po opublikowaniu 
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regulaminów powodujących niezgodności pierwszeństwo mają przepisy i regulaminy PZJ.  

 

3. Minimalne warunki jakie muszą spełniać Oferenci, których niespełnienie skutkuje 

odrzuceniem oferty, to posiadanie zaplecza sportowo- socjalnego pozwalającego na 

rozgranie zawodów, w tym: 

a) Plac konkursowy MWiM: 

- dla konkurencji skoków parkur o powierzchni 2800 m2 i krótszym bokiem 40m (min. 

wymiary 40x70 m); 

- dla konkurencji ujeżdżenia – min jeden czworobok o wymiarach 20x60 m;  

- rozprężalnia o min. wymiarach 20x30 m (600m2). 

b) Plac konkursowy HPWiM: 

- dla konkurencji skoków parkur o powierzchni 1200 m2 i krótszym bokiem 20m (min. 

wymiary 20x60 m); 

- dla konkurencji ujeżdżenia – min jeden czworobok o wymiarach 20x60 m;  

- rozprężalnia o min. wymiarach 20x30 m (600m2). 

c) posiadanie stanowisk sędziowskich oraz biura zawodów umożliwiających właściwą 

pracę osób oficjalnych;  

d) zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia obiektu (w tym rozprężalni) oraz w 

przypadku konkurencji skoków elektronicznego pomiaru czasu z tablicą pokazującą 

min. czas przejazdu;  

e) wyświetlanie bieżących wyników oraz aktualnego rankingu konkursu na rozprężalni; 

f) posiadanie odpowiedniej liczby boksów stałych lub możliwość rozstawienia boksów 

przenośnych, zapewnienie pierwszej ściółki w boksach, ujęcia wody; 

g) zaplecze sanitarne dla uczestników i gości; 

h) zaplecze cateringowe własne lub wynajęte; 

i) parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych; 

j) w konkurencji skoków zapewnienie braku organizacji zawodów regionalnych i / lub 

towarzyskich wraz z mistrzostwami w przypadku zgłoszenia do mistrzostw powyżej 

80 koni (łącznie we wszystkich rozgrywanych kategoriach, dopuszczalne są konkursy 

pocieszenia rozgrywane po zakończeniu wszystkich przejazdów w danym dniu); 

k) akceptacja oraz obsługa prowadzenia innych klasyfikacji - poza klasyfikacją do MWiM 

lub HPWiM – podczas tych samych zawodów (wytyczne oraz regulamin takich 

klasyfikacji organizator otrzyma od W-MZJ po ich zatwierdzeniu); 

l) zagwarantowanie zgodnej z przepisami PZJ obsługi zawodów w tym obsady osób 

oficjalnych (sędziowie, w konkurencji skoków gospodarz toru min. kl. I z licencją PZJ), 

obsługi medycznej, lekarza weterynarii (dla kuców z uprawnieniami do pomiarów 

wzrostu kuca), obsługi kowalskiej oraz wyżywienia i zakwaterowania osób oficjalnych 

zgodnie z przepisami PZJ; 

m) zagwarantowanie samofinansowania się imprezy w ramach posiadanych środków 

własnych, dotacji i wpłat uczestników. 

n) zapewnienie promocji W-MZJ poprzez umieszczanie logotypu W-MZJ w 

propozycjach, wynikach zawodów i innych dokumentach, wywieszenie 

dostarczonych banerów itp., umieszczenie na parkurze przeszkody W-MZJ oraz 

użycie stojaków z logotypem W-MZJ podczas dekoracji. 

o) posiadanie lub zapewnienie utwardzonych ciągów komunikacyjnych pomiędzy 

placami konkursowymi, rozprężalniami i stajniami (boksami) nie zmieniających 

swoich parametrów niezależnie od warunków pogodowych; 
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p) posiadanie lub zapewnienie utwardzonych parkingów dla koniowozów i 

samochodów osobowych nie zmieniających swoich parametrów niezależnie od 

warunków pogodowych; 

 

4. Warunki udziału. 

Tylko kluby mające opłacone składki członkowskie W-MZJ mogą składać oferty i organizować 

imprezy mistrzowskie. Oferenci muszą spełniać warunki minimalne, określone w art. 3 oraz 

potwierdzić je oświadczeniem w formularzu ofertowym. 

 

5. Organizatorzy zostaną wybrani według następującego harmonogramu wyboru: 

a) Zaproszenie na spotkanie organizatorów 19.11.2021. 

b) Spotkanie klubów on-line omawiające warunki konkursu i zasady przyznania imprez - 

22.11.2021 g. 20:00 (link zostanie wysłany mailem do klubów) 

c) Do dnia 6.12.2021 do g. 14:00 przesłanie przez kluby na załączonym druku w formie 

pisemnej ofert końcowych na adres W-MZJ ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa, 

osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera (oferty dostarczone po wskazanej 

dacie i godzinie także przez pocztę lub kuriera nie będą rozpatrywane). Oferta 

powinna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 

oferenta i opatrzona pieczęcią oferenta oraz zawierać informacje dotyczące kosztów 

i puli nagród.  

d) Ułożenie wstępnego harmonogramu na lata 2022-2025, negocjacje z organizatorami 

w temacie imprez bez zgłoszeń lub szczegółów oferty, zatwierdzenie ofert przez 

zarząd W-MZJ do 19.12.2021. 

e) Ogłoszenie organizatorów imprez i ostateczne ustalenie terminów na zebraniu 

kalendarzowym on-line 20.12.2021 g. 20:00 

f) Podpisanie umów przez wybranych organizatorów na imprezy w roku 2022 do 

15.01.2022, na lata kolejne do 30.03.2022 

g) Informacja o wybranym organizatorze oraz datach imprez mistrzowskich będzie 

umieszczona na stronie internetowej W-MZJ. 

 

6. Kluby zainteresowane organizacją MWiM i HPWiM zgłaszają do W-MZJ swoje kandydatury na 

druku oferty załączonym do poniższego ogłoszenia o konkursie (jeden druk na jedną imprezę) 

z podaniem: 

a) Którą imprezę chcą organizować (A, B, D lub F z podaniem MWiM czy HPWiM) 

b) W którym roku chce organizować imprezy (np. tylko 2022 lub w latach 2022-2025) 

c) Kosztów organizacji imprezy z podziałem na wpisowe i koszty boksów 

d) Puli nagród z rozbiciem na pieniężne i rzeczowe (dla skoków i ujeżdżenia musi być nie 

mniejsza niż kwota minimalna) 

e) Propozycja daty imprezy na rok 2022 (nie przedstawiamy na lata kolejne) 

 

7. Imprezy zostaną przyznane przez zarząd W-MZJ maksymalnie na kolejne 4 lata 2022-2025 

według następujących zasad: 

a) Organizatorzy muszą spełniać warunki minimalne opisane w punkcie 3. 

b) Klub może zgłosić chęć organizacji kilku imprez w każdym roku pomiędzy 2022 a 

2025. 

c) W każdym roku klub może otrzymać tylko organizację do 2 imprez A lub B. 

d) W sytuacji kiedy nie będzie żadnych zgłoszeń na daną imprezę klub może otrzymać 

organizację więcej niż 2 imprez w danym roku w drodze negocjacji bezpośrednich z 

zarządem W-MZJ. 

mailto:biuro@wmzj.waw.pl
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e) W sytuacji kiedy na organizację danej imprezy zgłosi się więcej klubów organizacja 

imprez w 4 latach zostanie przyznana na podstawie następujących zasad: 

i. Zgłasza się 1 klub na dany rok lub wszystkie lata – dany klub otrzymuje 

organizację, zarząd W-MZJ może negocjować z klubem lub innymi klubami 

organizację imprezy w latach kolejnych; 

ii. Zgłaszają się 2 kluby na organizację imprezy na dany rok lub wszystkie lata – 

każdy klub otrzymuje organizację imprezy naprzemiennie; 

iii. Zgłaszają się 3 kluby na organizację imprezy na dany rok lub wszystkie lata - 

każdy klub otrzymuje organizację w jednym roku, klub jaki zadeklarował 

największą pulę nagród otrzymuje organizację w 4 roku; 

iv. Zgłaszają się 4 kluby na organizację imprezy na dany rok lub wszystkie lata - 

każdy klub otrzymuje organizację w jednym roku; 

v. Zgłasza się więcej niż 4 kluby na organizację imprezy na dany rok lub 

wszystkie lata – 4 kluby, które zadeklarowały największą pulę nagród 

otrzymują organizację w jednym roku; 

f) W przypadku podania identycznych wartości puli nagród (sumy nagród finansowych i 

rzeczowych o kolejności decyduje w pierwszej kolejności większa wartość nagród 

finansowych a w drugiej niższe koszty wpisowego i boksów. 

g) W przypadku gdy organizator nie wywiąże się w sposób należyty z organizacji 

imprezy lub zrezygnuje z jej organizacji W-MZJ ma prawo zrezygnować z takiego 

organizatora i odebrać mu kolejne imprezy. Wybór organizatora zastępczego będzie 

się odbywał w drodze negocjacji bezpośrednich z wybranymi organizatorami. 

h) Dla lat kolejnych 2023-2025 zarząd W-MZJ w porozumieniu z organizatorem 

zastrzega sobie prawo do renegocjacji i zmian kosztów wpisowego, boksów i puli 

nagród z organizatorem związaną ze wzrostem kosztów inflacji. 

i) Decyzja zarządu W-MZJ dotycząca wyboru organizatora jest ostateczna. 

 

8. MWiM WKKW w roku 2022 będą zorganizowane w Bogusławicach. W kolejnych latach będzie 

ogłoszony konkurs uzupełniający o ile nie zostanie przedłużona umowa z Bogusławicami. 

 

 

Zarząd W-MZJ, listopad 2021r. 
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OFERTA na organizację imprezy mistrzowskiej W-MZJ 

 

w konkurencji:  ………………........................................................ (proszę wpisać z pkt. 1) 

 

w roku: 2022 ...........   2023 ............  2024 ............. 2025 ............. (proszę zaznaczyć TAK / NIE) 

 

Proponowany termin imprezy w roku 2022: ………..................... (prosimy o podanie kilku terminów) 

 

I. Dane na temat oferenta. 

1) Pełna nazwa: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Dokładny adres: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Osoba upoważniona do składnia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię, 

nazwisko, adres, tel. kontaktowy):  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Oświadczam, że: 

1) Wypełniam minimalne warunki określone w pkt. 3 konkursu na organizację MWiM 

lub HPWiM stanowiące warunek do przyjęcia oferty. 

 

2) Gwarantuję następujące koszty i pulę nagród na rok 2022: 

 

Wpisowe ............. zł brutto   Nagrody pieniężne brutto ……..…………………… zł 

 

Koszt boksu ............. zł brutto   Nagrody rzeczowe brutto …………………………… zł 

Oświadczamy, że: 

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji, 
 

2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym. 

 
 

………………………………………………………. 

Data i podpis osoby reprezentującej 


