JAK WYPEŁNIĆ:
Wszystkie daty należy podawać w formacie: DD-MM-RRRR
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym
Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem: X

………....……………….……….
Miejscowość, data

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa

WNIOSEK
O WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW WYŚCIGÓW KONNYCH
Na podstawieart. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
194) wnoszę o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych.
Nazwa podmiotu

Adres zamieszkania albo adres siedziby
Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy
-

Kraj

Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

(w przypadku gdy podmiot taki numer posiada)

(w przypadku gdy podmiot taki numer posiada)

Lokalizacja toru wyścigowego uzgodniona z wójtem/ burmistrzem/ prezydentem miasta
Ulica
Numer budynku

Miejscowość

1)

Kod pocztowy
-

Określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów konnych oraz
wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału
Sposób zabezpieczenia oraz
jego wysokość

Źródło pochodzenia kapitału

1)

Niepotrzebne skreślić.
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Określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane
1) ze względu na warunki techniczne:
a)

płaskie,

b)

z płotami,

c)

z przeszkodami,

2) ze względu na płeć konia:
a)

ogierów,

b)

klaczy,

c)

ogierów i klaczy,

d)

ogierów i wałachów,

e)

ogierów, klaczy i wałachów (koni),

3) ze względu na wiek konia:
a)

koni jednego wieku,

b)

koni różnego wieku,

4) ze względu na wagę noszoną przez konia:
z wagą ustaloną według skali wag, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW
a)
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. poz. 536),
z nadwagą lub ulgą wagi w stosunku do wagi określonej według skali wag, o której mowa
b) w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wyścigów konnych,
c)

z wagą ustaloną w systemie handikapowym,

5) ze względu na miejsce trenowania koni:
a)

gonitwy międzynarodowe dla koni, bez względu na państwo, w którym koń był trenowany,

gonitwy międzynarodowe z udziałem koni z innych państw dopuszczonych do udziału
w gonitwie na zasadzie wzajemności,
gonitwy międzynarodowe z udziałem koni z innych państw dopuszczonych do udziału
c) w gonitwie na zasadach określanych przez organizacje międzynarodowe wyścigów konnych,
których Klub jest członkiem,
gonitwy dla koni trenowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonych do wyścigów
konnychw danym roku i trenowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie co
d)
najmniej miesiąca przed terminem
zapisu konia do gonitwy;
6) ze względu na zaliczenie koni do poszczególnych grup:
b)

a)

gonitwy dla koni grupy I,

b)

gonitwy dla koni grupy II,

c)

gonitwy dla koni grupy III,

d)

gonitwy dla koni grupy IV

e)

gonitwy pozagrupowe kategorii A i B dla wszystkich koni bez ograniczeń,

gonitwy pozagrupowe kategorii A i B z ograniczeniami, w szczególności zewzględu na płeć,
wiek lub przynależności do grup,
gonitwy próbne dla 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej albo 3-letnich koni arabskich czystej
g)
krwi, które nie biegały w gonitwach,
7) kwalifikacyjne:
f)

dla kłusaków,
8) kwalifikacyjne:
dla gonitw z płotami,
Strona 2 z 3

9) ze względu na dystans, jaki mają do pokonania kłusaki:
1)

gonitwy z jednakowym dystansem dla wszystkich kłusaków,

2)

gonitwy z różnym dystansem, w tym handikapowe,

10) ze względu na wyniki osiągnięte przez kłusaki w gonitwach, w tym ze względu na najlepszy czas
osiągnięty przez kłusaka w gonitwie, ustalony w przeliczeniu na 1.000 m ("rekord"), lub ze względu na
sumy nagród uzyskanych przez poszczególne kłusaki, lub ze względu na zajęte miejsca:
gonitwy otwarte dla wszystkich kłusaków, bez względu na ich wyniki osiągnięte
a)
w gonitwach,
gonitwy z ograniczeniami dla kłusaków o określonych przez organizatora wyścigów konnych
wynikach osiągniętych w gonitwach, w tym o rekordach mieszczących się w określonym
b)
przedziale czasowym, lub ograniczone sumą nagród uzyskanych przez poszczególne kłusaki
lub ograniczone zajetymi miejscami.
11) specjalne:
a)

gonitwy w ramach zawodów lub imprez, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z
późn. zm.),

b)

gonitwy ze specjalnymi warunkami dotyczącymi koni,

c)

gonitwy ze specjalnymi warunkami dotyczącymi jeźdźców.

Planowana liczba gonitw w ciągu roku
Opis urządzeń technicznych toru wyścigowego

Planowany termin rozpoczęcia działalności
(dzień-miesiąc-rok)

-

-

Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są kompletne
i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych,
określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.
………..…………………………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Załączniki do wniosku:
1. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru
2. Inne2
2

W przypadku ubiegania się o wpis do rejestru przez cudzoziemca lub obywatela polskiego nie przebywającego na stałe na terytorium RP
należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku w celu wpisu do rejestru organizatorów wyścigów
konnych, jak i w celu realizacji zadań ustawowych PKWK tj. ustalania warunków rozgrywania gonitw i ich przestrzegania oraz
działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni. Oświadczam także, że zostałem poinformowany przez Polski Klub
Wyścigów Konnych o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie przeze mnie
takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych
dokonał przed wycofaniem przeze mnie przedmiotowej zgody.

Podpis……………………………………………………………..

UWAGA!
Należy załączyć podpisaną „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”, wypełnioną i podpisaną przez
wszystkie osoby, których dane osobowe ujęte są we wniosku.
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