WARUNKI ZGŁASZANIA
zawodów regionalnych wpisanych do kalendarza
Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego
ORGANIZATOR ZAWODÓW: ………………………………………………………………
( pełna nazwa organizatora)

………………………………………………………………

KRS lub inny rejestr organizatora: ……………………………………………………………..
NIP organizatora: ……………………………………………………………………………….
Siedziba organizatora zawodów:………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………….
E-mail:……………………………………………
Imię i nazwisko dyrektora zawodów:…………………………………………………………...
Telefon:…………………………………………..
Kalendarz zawodów Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego zwany dalej „kalendarzem” jest
podstawowym dokumentem gwarantującym realizację współzawodnictwa sportowego zgodnie
z wymaganiami nadrzędnych państwowych instytucji sportowych.
Wielkopolski Związek Jeździecki , zwany dalej „WZJ” jest zobowiązany do zapewnienia, jak
najwyższej jakości rywalizacji sportowej podnoszenia kwalifikacji sportowych. Kalendarz stabilizuje
nieodzowny dla progresji sportowej rozwój rynku organizatorów imprez jeździeckich, zwanych dalej
„Organizatorami” zapewniając równość podmiotów wobec wymagań formalnych i fiskalnych.
WZJ oraz Polski Związek Jeździecki jest zobowiązany wobec Organizatora do zagwarantowania
sprawnego przeprowadzenia rywalizacji sportowej podczas imprezy jeździeckiej zakwalifikowanej
do kalendarza dając do dyspozycji Organizatora licencjonowane pary jeździec-koń, wyszkolone
i licencjonowane osoby oficjalne: Sędziowie, Gospodarze Toru, Komisarze, Delegat Techniczny,
Delegat Weterynaryjny, a także system przepisów gwarantujących sprawność oraz bezkonfliktowość
przebiegu imprezy i jasność reguł rywalizacji sportowej.
Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy warunki zgłoszenia zawodów do Kalendarza Zawodów
Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego.
I. KALENDARZ ZAWODÓW
1. Kalendarz zawodów powstaje w oparciu o następujące dokumenty:
- wniosek o organizację zawodów ( dostępny na stronie WZJ )
- warunki zgłoszenia zawodów do Kalendarza Zawodów WZJ
- zgłoszenie zawodów w tym samym terminie i dyscyplinie przez kilku organizatorów
zobowiązuje stowarzyszenia lub osoby fizyczne do dokonania ostatecznych wzajemnych ustaleń
dat zgłoszonych imprez
II. WNIOSEK
1) Wniosek można przesłać w formie elektronicznej
2) Wnioski złożone przez Organizatorów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec
WZJ nie będą rozpatrywane.
III. OPŁATY
1. Wpis do kalendarza zawodów zobowiązuje Organizatora do wniesienia opłaty, zgodnie z
aktualnym cennikiem WZJ
2. Po zatwierdzeniu kalendarza przez Zarząd WZJ Organizatorowi zawodów zostanie
wystawiona faktura za wpis do kalendarza. Organizator zobowiązany jest dokonać zapłaty z
fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia.

3. W przypadku zgłoszenia zawodów do kalendarza po zatwierdzeniu kalendarza, organizator
zobowiązany jest uregulować płatność za wpis do kalendarza w terminie 14 dni.
4. W przypadku zgłoszenia zawodów do kalendarza Organizator zrzeszony w WZJ zobowiązany
jest do posiadania aktualnej licencji klubu wykupionej w Związku.
5. W sytuacji, gdy Organizator nie ureguluje na rzecz WZJ wymienionych opłat, WZJ do czasu
uiszczenia tych zaległości nie będzie rozpatrywał tego wniosku, a ewentualne zawody już
zatwierdzone zalegającemu z opłatami Organizatorowi w bieżącym kalendarzu zostaną z
niego wycofane.
6. W przypadku jakichkolwiek zmian przy organizacji zawodów w stosunku do przyjętych
ustaleń ( np. zmiana terminu, zmiana miejsca, obsady osób oficjalnych, warunków
rozgrywania zawodów itp.) Organizator zobowiązany jest poinformować niezwłocznie biuro
WZJ i uzyskać akceptację zmian.
IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami PZJ i WZJ
2. Pełne pokrycie kosztów zawodów ze środków własnych oraz środków pozyskanych od
partnerów biznesowych
3. Zapewnienie nagród zgodnie z propozycjami zawodów dla danej dyscypliny
4. Zapewnienie przedstawicielowi WZJ warunków kontroli realizacji zobowiązań Organizatora
wynikających z podpisania niniejszego załącznika oraz ewentualnie dodatkowej umowy
zarówno w trakcie, jak i przed zawodami.
5. Zapewnienie odpowiedniej jakości podłoża na arenie głównej i rozprężalni.
6. Zapewnienia zgodnie z przepisami odpowiednich warunków pobytu koni.
7. Zapewnienia warunków parkowania dla koniowozów i samochodów.
8. Zapewnienie obsługi komputerowej i elektronicznego pomiaru czasu zgodnie z wymogami
przepisów PZJ
V. PROPOZYCJE I WYNIKI ZAWODÓW
1. Nadzór nad przebiegiem zawodów zgodnie z przepisami PZJ i WZJ sprawować będą
zatwierdzone przez Związek osoby oficjalne.
2.Organizator dostarczy do WZJ propozycje Zawodów nie później niż na 6 tygodni przed datą
rozpoczęcia zawodów
3. Propozycje zawodów regionalnych muszą posiadać zapis o konkursie klasy „LL” i „L”
Związek nie będzie autoryzował propozycji zawodów towarzyskich w przypadku zatwierdzenia
propozycji ogólnopolskich i regionalnych u tego samego organizatora w tym samym terminie.
4. WZJ rozpatrzy propozycje zawodów w ciągu 14 dni od ich dostarczenia.
5. Zatwierdzone propozycje WZJ niezwłocznie odeśle Organizatorowi
6. WZJ zamieści zatwierdzone propozycje na swojej stronie internetowej
7. Organizator dostarczy do biura WZJ wyniki zawodów pocztą elektroniczną najpóźniej po trzech
dniach od zakończenia zawodów.
8.WZJ zamieści wyniki zawodów na swojej oficjalnej stronie internetowej.
VI.
Ewentualne sprawy sporne pomiędzy stronami niniejszego dokumentu będą rozstrzygane
polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Związku.
VII
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego dokumentu wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
VIII
Niniejszy dokument obowiązuje przy przyznawaniu organizacji zawodów w 2018 roku od dnia 30
września 2017r. i w latach późniejszych.
ORGANIZATOR

……………………………………

ZWIĄZEK

………………………………………

