
CENNIK OPŁAT na  2023 rok

Lp. Rodzaj opłaty / dokumentu kwota

1 500 zł

2 Składka roczna (licencja) czlonka zwyczajnego – Klubu Jeździeckiego 420 zł

3
BPK 100 zł

Zrzeszonego 100 zł

4
BPK 100 zł

Zrzeszonego 100 zł

5
BPK 300 zł

Zrzeszonego 120 zł

6
BPK 300 zł

Zrzeszonego 100 zł

7 Zmiana przynależności klubowej zawodnika 250 zł

8 Opłata rejestracyjna konia/kuca (nie zawiera licencji) 100 zł

9 Licencja roczna konia/kuca uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnego 100 zł

10 0 zł

11 Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do kalendarza KPZJ 0 zł

12 0 zł

13 300 zł

14 Opłata za wpis zawodów do kalendarza organizowanych poza KPZJ 100 zł

15 Opłata za odwołanie zawodów regionalnych I towarzyskich 400 zł

16 100 zł

17 100 zł

18 100 zł

19 100 zł

Opłata rejestracyjna dla nowego członka zwyczajnego WZJ – Klubu Jeździeckiego           
                      *zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu

Opłata rejestracyjna zawodnika – powyżej 18 roku  (nie 
zawiera opłaty za licencję) 

Opłata rejestracyjna zawodnika –  do 18 roku włącznie (nie 
zawiera opłaty za licencję)

Licencja roczna zawodnika – powyżej 18 roku uprawniająca do 
startu w zawodach szczebla regionalnego

Licencja roczna zawodnika – do 18 roku uprawniająca do 
startu w zawodach szczebla regionalnego

Licencja roczna konia/kuca powyżej 20 lat (wiek jest liczony od nastepnego roku w 
stosunku do roku, w którym koń/kuc ukończył 20 lat)

Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza 
KPZJ

Opłata za wpis zawodów regionalnych I towarzyskich do kalendarza KPZJ dla 
organizatorów niezrzeszonych w KPZJ

Licencja jednorazowa regionalna dla konia z paszportem wydanym lub autoryzowanym 
przez PZHK (uprawniająca do udziału w jednych zawodach szczebla regionalnego 
organizowanych na terenie KPZJ). Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za 
zgodą Sędziego Głównego

Licencja jednorazowa gościnna dla konia na start w zawodach regionalnych dla konia 
posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem polskim i  cudzoziemcem (bez 
przerejestrowania konia na polskiego właściciela). Licencje wykupuje się u organizatora 
zawodów za zgodą Sędziego Głównego

Licencja jednorazowa (wstępna) zawodnika (uprawniająca do jednorazowego udziału w 
zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie KPZJ). Wymagany komplet 
dokumentów zgodnych z wymogami wydawania licencji. Licencje wykupuje się u 
organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego.

Licencja jednorazowa gościnna dla zawodnika zagranicznego (uprawniająca do 
jednorazowego udziału w zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie 
KPZJ).
Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem 
dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego.



20
Opłata za zaopiniowanie wniosku do certyfikacji ośrodka

150 zł
+ opłata dla Komisji - stawka sędziowska / osobodzień + km   
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