
  DFS we Wrocławiu przydzieliła dla zawodników DZJ w bieżącym roku osiem  

miejsc  w ramach   programu dofinansowania kadry wojewódzkiej przez Ministerstwo 

Sportu. 

Wykaz zawodników wstępnie zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej 2022 

 (ostateczna kwalifikacja po akceptacji PZJ): 

 - młodzik - Zuzanna Kuczerawy 2010 KJ „Platan”, B 

                   Michalina Paterska 2010 LKS „Stragona”, C 

- junior młodszy - Weronika Mucha 2008 JKS Hanna, B 

                            Alicja Poniatowska 2007 KKJ „Wiktoria”, B 

                            Nina Jedryahowicz 2007 KJ Jaroszówka, C 

                            Weronika Krzecka 2007 JKS Jaroszówka, C 

- junior - Patrycja Urbaniak 2007 KJ Jaroszówka, C 

              Krystyna Konarska 2008 KJ „Biały Las”, A 

Zgłoszenie i akceptacja w/w zawodników wymaga spełnienia niżej wymienionych  

warunków i danych które proszę  przesłać  na mój  adres mailowy w terminie do 

12.03.22. (SPRAWA B.PILNA). 

            1.imie, nazwisko, data ur. PESEL, nr licencji PZJ/DZJ 

            2.imie i nazwisko szkoleniowca, uprawnienia, PESEL, nr aktualnej licencji 

            3.harmonogram planowanych akcji, czyli zawodów/konsultacji 

               startowych, zgrupowania klubowe, tzw "kliniki"/konsultacje 

               szkoleniowe/. Podaje ilość dni szkoleniowych dla poszczególnych grup 

               wiekowych, stawki dofinansowania z MS i tzw "minimalny wkład własny " 

                             - młodzik - 21dni, 60 zl/dzień, udział własny +100% 

                             - jun.mł..- 28 dni, 100 zł/dzień, udział  własny +25% 

                             - junior, 34 dni, 120 zł/dzień, udział własny +25% 

Planując harmonogram akcji/zawodów można planować 1lub 2 dni więcej niż  

trwają zawody (dojazd, trening na miejscu zawodów). 

Planując terminy i miejsca akcji startowych/zawodów w przypadku nie możności 

realizacji planu z powodu np. kontuzji konia, choroby zawodnika, problemów  ze  

zgłoszeniami na zawody, najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów należy zgłosić 

do mnie mailowo lub tel. ten fakt i podać inny termin i miejsce akcji. 

       4. konto bankowe rodzica lub prawnego opiekuna (przelewy z DFS rozliczonych 

                     akcji). 

Podaję  które koszty będą kwalifikowane do rozliczeń akcji: 



- koszt wynajmu boksu dla koni 

- koszt transportu koni na zawody 

                      - koszt noclegu zawodnika 

                      - koszt wyżywienia  zawodnika 

NIE MOŻE BYĆ  rozliczona przez Federację faktura z treścią „opłata organizacyjna” 

zamiast  „opłaty wpisowe i startowe”.  

                       - rozliczenie transportu konia na podstawie "druku delegacji"     

                          potwierdzonego na miejscu zawodów, stawka ryczałtu  za transport 

                          0,8358 zł/km, ilość  km wg gogle mapy najkrótszą  drogą  w dwie 

                          strony. 

Dane do faktury: Dolnośląskie Federacja Sportu  

                           ul. Borowska 1-3   50 529 Wrocław  

                           Nip 899 21 28 344 

Nie będą  rozliczane faktury wystawione imiennie na zawodnika lub klub. 

Po zatwierdzeniu składu Kadry przez PZJ prześlę  potrzebne druki do rozliczeń: 

- druk potwierdzenia udziału w akcji (pieczątka z miejsca akcji i podpis 

                       zawodnika i szkoleniowca) 

                      - druk delegacji (pieczątka z miejsca akcji, podpisy osoby  

                         transportującego konia) 

    - druk-wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego 

                        do transportu konia 

                      - druk/oświadczenie RODO - zawodnicy i szkoleniowcy 

   - druk/zgoda rodziców na udział małoletnich z szkoleniu kadry DFS. 

Informacja dodatkowa - zawody rangi MP jun. i finały OOM nie są możliwe do 

rozliczenia. Jeżeli  zawodnik na tych zawodach startuje w konkursie. dodatkowym to 

może to rozliczyć,  jak również  zawody eliminacyjne do OOM. 

Skład kadry DFS został  zatwierdzony przez Zarząd  DZJ  w dn. 07.03.22.   

Wszelkie dodatkowe informacje.tel.606 859 400 lub e-mail: apanasewicz 

@gmail.com 

 Sporządził  Wiesław  Apanasewicz  trener koordynator DFS WROCLAW,                  

 ROKITKI  08.03.22. 

 

http://gmail.com/

