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Regulamin Kadry Małopolski

Dotyczy powoływania zawodników do kadry Małopolski seniorów, młodych jeźdźców,
juniorów, juniorów młodszych  na  kucach i  na  koniach i  młodzików,  oraz  zasady i  warunki
reprezentowania barw Małopolski w dyscyplinie skoki przez przeszkody, ujeżdżenie i wkkw.

I. Kadra Małopolski

1.  Celem  Kadry  Małopolski  jest  reprezentowanie  regionu  w  zawodach  ogólnopolskich  i
międzynarodowych.

2. Odpowiedzialnym za kontakty z Członkami Kadry Małopolski i opiniowanie powoływania
członków KM w danej dyscyplinie jest Opiekun Dyscypliny ustanowiony przez Zarząd w drodze
uchwały.

II. Zasady Powoływania do Kadry Małopolski

3. Kadra Małopolski,  zwana dalej  „KM” powoływana spośród zawodników reprezentujących
barwy klubów zrzeszonych w MZJ, oraz zawodników BPK z Małopolski na okres od 01 stycznia
do 31 grudnia.

4. Głównym kryterium powoływania do Kadry Małopolski jest progresja wynikowa oparta na
wynikach  końcowych  w  Rankingu  Małopolski  w  roku  ubiegłym.  Szczegółowe  kryteria
powoływania do Kadry Małopolski ustalane są osobno dla każdej dyscypliny – pkt. 7.

5. Dokładna ilość osób powoływanych do Kadry Małopolski danej grupy wiekowej wynika z
potrzeb szkoleniowych oraz liczności grupy.

6. Kadrę Małopolski seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, juniorów młodszych na kucach i na
koniach oraz młodzików zatwierdza  Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w drodze
uchwały  na  wniosek V-ce  prezesa  ds.  sportu  oraz  Opiekunów Dyscyplin  w terminie  do  31
stycznia (I termin)

7. Do Kadry Małopolski zostają powołani zawodnicy zdolni do reprezentowania regionu:
a. w skokach przez przeszkody → w Mistrzostwach Polski w swojej kat. wiekowej.
b. w ujeżdżeniu → w MP/OOM w swojej kategorii wiekowej oraz w zawodach Ogólnopolskich
w konkursach na poziomie swojej kategorii wiekowej
c. w WKKW → udział w Finale Pucharu Polski/OOM/MPM

http://www.kjfacimiech.pl/


8. Prezes, V-ce Prezes ds Sportu i opiekun dyscypliny ma prawo zaproponować powołanie do
Kadry zawodnika  który  na  dzień  powołania  nie  spełnia  kryteriów z  pkt  7,  ale  istnieje  duże
prawdopodobieństwo że osiągnie je w trakcie trwania okresu powołania.

9.  Weryfikacja  składu  Kadry  Małopolski  może  zostać  przeprowadzona  przez  Zarząd
Małopolskiego Związku Jeździeckiego w drodze uchwały na wniosek V-ce prezesa ds. sportu
oraz  Opiekunów  Dyscyplin  w  terminie  pomiędzy  1-30  czerwca  (II  termin).  W razie  braku
przeprowadzenia weryfikacji ważne pozostaje powołanie w I terminie.

10.  Osoby  powołane  przez  Zarząd  do  Kadry  Małopolski  stają  się  członkami  KM w chwili
złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu powołania.

11. Powołanie do Kadry Małopolski może zostać cofnięte przez Zarząd Małopolskiego Związku
Jeździeckiego w drodze uchwały na wniosek V-ce prezesa ds. sportu lub Opiekuna Dyscypliny
w razie niewywiązywania się z obowiązków Członka Kadry.

III Prawa i obowiązki członka Kadry Małopolski

12. Do obowiązków członka Kadry Małopolski należy:
a. aktywne  uczestniczenie  w  procesie  szkoleniowym,  w  tym  zaangażowanego  udziału  w
treningach.
b. informowanie o stanie zdrowia swojego konia na którym jest on powołany.
c.   Członek KM jest zobowiązany do informowania w przypadku kontuzji, choroby lub innych
zdarzeń i czynności medycznych mających wpływ na proces szkoleniowy. 
Powyższe  dotyczy  również  wszelkich  spraw osobistych,  które  mogą  uniemożliwić  udział  w
procesie szkolenia lub start w zawodach.
d.  ma obowiązek używania  Oficjalnego Stroju KM we wszystkich  akcjach  szkoleniowych  i
zawodach realizowanych w ramach programu kadry MZJ od ich rozpoczęcia aż do zakończenia.
e. ma obowiązek używania emblematu z herbem Małopolski na stroju konkursowym podczas
zawodów  (z  tego  obowiązku  zwolnieni  są  członkowie  KM  używający  emblematu  Kadry
Narodowej)
f.  Członek  KM  jest  zobowiązany  do  propagowania  sportu  jeździeckiego,  oraz  dbania  o
zewnętrzny wizerunek KM.

13. Do przywilejów członka Kadry Małopolski należą:
a. pierwszeństwo w zgłoszeniach na Mistrzostwa Małopolski*
b. pierwszeństwo w zgłoszeniach na szkolenia organizowane przez MZJ*
c. prawo do wnioskowania o wsparcie finansowe startu w MP/OOM/Finale PP WKKW
d. prawo do używania emblematu z herbem Małopolski
*Powyższe dotyczy tylko zgłoszeń w wyznaczonych przez organizatora terminach.

IV Używanie oznaczeń Kadry Małopolski i prawa do wizerunku członków KM:

14. Członek KM otrzymuje od MZJ Oficjalny Strój KM, oraz emblematy z herbem Małopolski.



15. Zawodnicy niepowołani ponownie do KM zachowują prawo używania Oficjalnego Stroju
KM.

16. Prawo do używania emblematu z herbem Małopolski na stroju konkursowym mają tylko
aktualnie powołani członkowie KM

17. Prawa MZJ do wizerunku Członka KM (na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o sporcie)
a.  Członek KM udostępnia MZJ, na zasadach wyłączności, swój wizerunek Oficjalnym Stroju
KM.
b. MZJ jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Członka KM w Oficjalnym Stroju KM, do
swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez niniejszy Regulamin, na potrzeby
działań  promocyjnych,  reklamowych  i  marketingowych,  związanych  z  posiadaniem  przez
zawodnika statusu Członka KM. MZJ jest uprawniony również do przeniesienia tych praw na
Sponsora. 
c. MZJ jest uprawniony do korzystania z praw do wizerunku Członka KM określonych powyżej
we  wszelkich  działaniach,  mających  na  celu  promocję,  reklamę  lub  realizację  celów
marketingowych MZJ lub jego Sponsora, w szczególności poprzez:
1) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
2) zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej
lub w innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności
za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub
technik cyfrowych; 
3)  wprowadzenie  do  obrotu,  użyczenie  lub  najem  oryginałów  lub  egzemplarzy  wyżej
wymienionych  zdjęć,  nagrań  TV i  audio,  zapisów w formie  cyfrowej,  w  tym  wydawanie  i
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzenie
do  pamięci  komputera,  umieszczenie  w  sieci  Internet  oraz  w  sieciach  wewnętrznych  typu
Intranet; 
4)  rozpowszechnianie  wyżej  wymienionych  zdjęć,  nagrań  TV  i  audio,  zapisów  w  formie
cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w pkt 3 powyżej, w szczególności
poprzez  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

Regulamin uchwalono dnia 19.01.2017
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego



OŚWIADCZENIE 

 
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko zawodnika) 
 
_____________________________________________________________________________
(pesel)    

______________________________________________________________________________
 (Adres zamieszkania) 

______________________________________________________________________________
(przynależność klubowa)          

______________________________________________________________________________
(trener) 

______________________________________________________________________________
(adres e-mail)      

______________________________________________________________________________
(telefon kontaktowy) 

Przyjmuje powołanie do Kadry MZJ. Oświadczam, że w sezonie 2017 dysponuje koniem/kucem
umożliwiającym starty w zawodach w kategorii wiekowej, do której zostałem powołany oraz
zobowiązuję się do kontynuowania startów w sezonie 2017. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Członka Kadry Małopolski  
Małopolskiego Związku Jeździeckiego i zobowiązuję się do przestrzegania i wykonywania z 
najwyższą starannością wszystkich jego postanowień. 

 …………………………………………………… 
Miejsce i data

 …………………………………………………… 
Podpis zawodnika

 
                 

………………………….. ………………………...

Podpis  opiekuna  (w  przypadku  osób
niepełnoletnich) 


