
Opłaty na rzecz OZJ w roku 2018 
 

Lp Rodzaj opłaty / dokumentu Kwota PLN do 

zapłacenia 

 Rejestracje i opłaty  
1. Wpisowe - członka zwyczajnego OZJ (nie zawiera rocznej składki członkowskiej) 500,00 

2. Opłata roczna członka wspierającego 500,00 

3. Opłata rejestracyjna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ -seniora, 

młodego jeźdźca (nie zawiera opłaty za licencje) Opłata rejestracyjna zawodnika 

niezrzeszonego - seniora, młodego jeźdźca (nie zawiera opłaty za licencje) 

70,00 

 

200,00 

4. Opłata rejestracyjna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ -do18 lat 

(niepełnoletniego) (nie zawiera opłaty za licencje) Opłata rejestracyjna zawodnika 

niezrzeszonego - do18 lat (niepełnoletniego) (nie zawiera opłaty za licencje) 

50,00 

 

150,00 

5. Opłata rejestracyjna zawodnika przy przejściu do innego klubu, w przypadku 

likwidacji klubu do którego zawodnik należał lub zmiany dotychczasowej nazwy klubu 
Nie pobiera się 

6. Opłata rejestracyjna konia (nie zawiera licencji za wyjątkiem koni 4-letnich) 70,00 

7. Opłata rejestracyjna kuca (nie zawiera licencji) 70,00 

8. Zmiana właściciela konia 100,00 

9. Zmiana właściciela kuca 100,00 

10. Roczna składka członkowska klubu 250,00 

 Licencje  
11. Licencja roczna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ -seniora, młodego 

jeźdźca 

Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego - seniora, młodego jeźdźca 

70,00  

 

250,00 

12. Licencja roczna zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ - juniora (16-18 

lat) 

Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego - juniora (16-18 lat) 

50,00  

 

200,00 

13. Licencja zawodnika reprezentującego klub zrzeszony w OZJ - młodzika lub juniora 

młodszego(do 16 lat) 

Licencja zawodnika niezrzeszonego - młodzika lub juniora młodszego (do 16 lat) 

25,00 

 

100,00 

14. Licencja jednorazowa zawodnika (upoważniająca do udziału w jednych zawodach 

regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego 

Głównego, po okazaniu kompletu dokumentów, zgodnych z wymogami 

wydawania licencji WZJ) 

30,00 

15. Licencja gościnna jednorazowa zawodnika (upoważniająca zawodnika 

zagranicznego do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez 

Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego, po okazaniu przez 

zawodnika zgody rodzimej Narodowej Federacji na starty za granicą wraz ze 

stopniem uprawnień zawodnika) 

30,00 

16. Licencja roczna konia 70,00 

17. Licencja roczna kuca 70,00 

18. Licencja jednorazowa konia (upoważniająca do udziału w jednych zawodach 

regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego 

Głównego) 

30,00 

19. Licencja gościnna jednorazowa konia (upoważniająca do udziału w jednych 

zawodach regionalnych konia, z paszportem zagranicznym, którego właściciel nie 

posiada obywatelstwa polskiego, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za 

zgodą Sędziego Głównego) 

30,00 

20. Opłata Organizatora Zawodów Regionalnych i Towarzyskich - od konia za dzień 

zawodów 

5,00 

21. Opłata Organizatora Zawodów Regionalnych – za wpis terminu do kalendarza OZJ 100,00 

 

 

• Opłaty mogą być  dokonane  osobiście przy załatwianiu  spraw rejestracyjno-licencyjnych, lub na konto 

OZJ 

• Nr konta bankowego BS Głogówek 10 8904 0001 0000 0018 1350 0001 

 

 

Licencje będą wydane tylko po opłaceniu składki członkowskiej klubu . 


