Strona 1 z 4

REGULAMIN
Rejestracji klubów, zawodników, koni, wydawania licencji i przyznawania klas
sportowych i zmiany barw klubowych.

1. Rejestracja Klubu w KPZJ
1.1. Członkami KPZJ mogą być:
1.1.1. Stowarzyszenia lub Fundacje zarejestrowane w KRS;
1.1.2. Stowarzyszenia wpisane do ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę Klubu, nie prowadzące działalności
gospodarczej, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych (opisanych w
rozdziale 6 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach);
1.1.3. Uczniowskie Kluby Sportowe;
1.1.4. Mundurowe Kluby Sportowe;
1.1.5. Spółki kapitałowe.
1.2. W celu zarejestrowania Klubu w Kujawsko-Pomorskim Związku
Jeździeckim należy złożyć następujące dokumenty:
1.2.1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków KPZJ;
1.2.2. Uchwałę Zarządu Klubu o decyzji o zrzeszeniu w KPZJ;
1.2.3. Dokument potwierdzający rejestrację Klubu we właściwym organie
administracyjnym;
1.2.4. Statut Klubu, lub umowę Spółki;
1.2.5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej zgodnie z aktualnym
cennikiem KPZJ (z opłat na rzecz KPZJ nie zwalnia posiadanie licencji
PZJ i uiszczenie opłat na rzecz PZJ).
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1.3. Dokumenty należy złożyć w biurze KPZJ w oryginale, lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.4. Zarząd KPZJ po stwierdzeniu kompletności dokumentów i braku innych
formalnych przeciwskazań, poddaje wniosek o przyjęcie pod głosowanie.
Decyzja o przyjęciu nowego członka podejmowana jest w formie
uchwały.
1.5. Informacja o nowoprzyjętym Klubie zamieszczona zostaje na stronie
internetowej KPZJ.
1.6. Kluby Członkowskie KPZJ mają obowiązek uiszczania składki
członkowskiej zgodnej z aktualnym cennikiem KPZJ. Kluby które nie
opłaciły składki za dany rok kalendarzowy nie mają prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu Członków.
W przypadku braku ciągłości w opłacaniu składek (nie opłaceniu składki
członkowskiej za min 1 rok kalendarzowy), Klub zostaje wykreślony w
listy członków, a jego ponowne przyjęcie odbywa się na zasadach
określonych w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja i wydanie licencji zawodnika w KPZJ
2.1. Rejestracja i wydawanie licencji zawodnikom w KZPJ odbywa się w
oparciu o Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku
Jeździeckiego.
2.2. W celu zarejestrowania zawodnika w KZPJ należy złożyć następujące
dokumenty:
2.2.1. Formularz Zgłoszenia Zawodnika KPZJ (dostępna na stronie KPZJ);
2.2.2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej, zgodnej z
aktualnym cennikiem KPZJ.
2.2.3. W przypadku zawodników do 18 roku życia do wniosku
rejestracyjnego należy dołączyć również zgodę rodziców albo
prawnych opiekunów.
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2.3. W celu uzyskania licencji rocznej należy złożyć następujące dokumenty:
2.3.1. Wniosek o wydanie licencji (dostępny na stronie KPZJ);
2.3.2. Potwierdzenie ubezpieczenia (alternatywnie ubezpieczenie może
być zawarte wraz z wydaniem licencji – wiąże się to z dodatkową
opłatą zgodną z cennikiem ubezpieczeń PZJ);
2.3.3. Książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi;
2.3.4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej, zgodnej z
aktualnym cennikiem KPZJ.
2.3.5. W przypadku zawodników do 18 roku życia do wniosku o wydanie
licencji należy dołączyć również zgodę rodziców albo prawnych
opiekunów.

3. Rejestracja i wydanie licencji konia w KPZJ
3.1. Rejestracja i wydawanie licencji zawodnikom w KZPJ odbywa się w
oparciu o Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku
Jeździeckiego.
3.2. W celu zarejestrowania konia w KPZJ należy złożyć następujące
dokumenty:
3.2.1. Formularz zgłoszenia konia do KPZJ (dostępny na stronie KPZJ)
3.2.2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej zgodnie z aktualnym
cennikiem KPZJ.
3.3. W celu uzyskania licencji rocznej konia w KPZJ należy złożyć
następujące dokumenty:
3.3.1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej zgodnie z aktualnym
cennikiem KPZJ, ze wskazaniem numeru paszportu konia którego
opłata dotyczy.

4. Przyznawanie licencji sportowych
4.1. Przyznawanie licencji sportowych odbywa się zgodnie z przepisami PZJ.
4.2. W celu uzyskania III licencji sportowej należy przedłożyć:
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4.2.1. Protokół z konkursu egzaminacyjnego,
4.2.2. Dokument potwierdzający posiadanie srebrnej oznaki jeździeckiej.
4.3. W celu uzyskania II licencji sportowej należy przedłożyć:
4.3.1. Kartę/Karty zdobywania norm licencyjnych, potwierdzające
spełnienie wymagań określonych w normach uzyskiwania licencji
sportowych PZJ (karta dostępna na stronie KPZJ).

5. Przyznawanie klas sportowych
Przyznawanie klas sportowych odbywa się zgodnie z tabelą norm zdobywania
klas sportowych PZJ.

6. Zmiana barw klubowych
6.1. Zasady zmian barw klubowych określone są w Regulaminie Zmiany
Barw Klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego.
6.2. Zmiana barw klubowych w KPZJ. W celu dokonania zmiany barw
klubowych należy złożyć następujące dokumenty:
6.2.1. Dokument z dotychczasowego klubu potwierdzający zgodę na
zmianę barw klubowych zawodnika;
6.2.2. Wniosek rejestracyjno-licencyjny zawodnika;
6.2.3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem
KPZJ.
6.3. KPZJ stanowi pierwszą instytucję odwoławczą w przypadku nie
wyrażenia przez dotychczasowy klub zgody za zmianę barw klubowych
zawodnika. Od decyzji KPZJ przysługuje prawo odwołania do PZJ.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
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