
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU MZJ W DNIU 6.03.2017

1. LISTA OBECNOŚCI:

Marta Polaczek – Bigaj
Jagoda Turczyńska
Katarzyna Romanko
Jacek Sas – Wisłocki
Jacek Wodyński - wideokonferencja
Karol Gardulski

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Krzysztof Koziarowski

2. Na wstępie omówiono sprawy dotyczące kadry wojewódzkiej juniorów młodszych w 
ramach szkolenia z funduszy MZSKF.

3. Podczas omówienia spotkania w sprawie statutu MZJ zaproponowano przeprowadzenie 
ankiety mailowej dotyczącej najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących statutu, 
która będzie rozesłana do wszystkich klubów będących członkami MZJ.

4. Ustalenie cennika opłat sponsorskich Mistrzostw Małopolski 2017. Zaproponowano cztery 
pakiety: 

PAKIET BRĄZOWY (500 ZŁ) w skład, którego wchodzą:

 Umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach poligraficznych związanych
z imprezą (program zawodów, propozycje, wyniki, plakat);

 Informacja konferansjerska o sponsorze;

PAKIET SREBRNY (1500 ZŁ) w jego skład wchodzą usługi z pakietu brązowego oraz:

 Umieszczenie reklam sponsora w biurze zawodów, loży jury;
 Umieszczenie nazwy/logo sponsora w reklamach internetowych zawodów;
 Przekazanie sponsorowi określonej ilości zaproszeń VIP;
 Przeznaczenie dla sponsora powierzchni reklamowej na bandach wokół placu 

konkursowego w przypadku zawodów w skokach i ujeżdżeniu; Powierzchnie 
reklamowe w terenie w przypadku zawodów crossowych;

PAKIET ZŁOTY (2500 ZŁ)  w jego skład wchodzą wszystkie usługi pakietu brązowego i
srebrnego oraz:

 Możliwość przeprowadzenia na terenie imprezy dodatkowych akcji promocyjnych;
 Umieszczenie  logo sponsora  i  tekstu  reklamowego (do 1000 znaków)  na  stronie

internetowej oraz na profilu Facebook organizatora zawodów oraz Małopolskiego
Związku Jeździeckiego;

 Umieszczenie na parkurze przeszkód reklamowych sponsora.

PAKIET PREMIUM (3500 ZŁ) w jego skład wchodzą wszystkie powyższe pakiety oraz:
 Stanowisko sprzedażowe;
 Rozegranie konkursów imiennych o nagrody sponsora;



 Umieszczenie nośników reklamowych sponsora przy wejściach dla publiczności;
 Logo sponsora na tablicach informacyjnych na terenie zawodów;
 Konkurs  z  nagrodami  sponsora  dla  publiczności  (w  trakcie  przerwy  między

konkursami);

5. Zarząd  podjął  uchwałę  o   korekcie  Regulaminu  Pucharu  Małopolski  w  skokach  przez
przeszkody zakładającą zmianę kategorii „Juniorów Młodszych i Młodzików na kucach” na
kategorię  „Juniorów  Młodszych  na  kucach”  oraz  zaliczeniu  Młodzików  startujących  na
kucach i dużych koniach do jednej kategorii wiekowej. Korekta obejmowała też wysokość
konkursów w których zawodnicy mogą zdobywać punkty w poprawionych kategoriach.

6. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Regulaminu Mistrzostw Małopolski w skokach przez
przeszkody.

7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach szkolenia BJR.
Do  Zarządu  wpłynęło  6  ofert  zgłoszonych  przez  5  klubów.  Wnioskowana  kwota
dofinansowania przekraczała 20 tys zł podczas gdy pula środków do przyznania wynosiła 15
tys  zł.  Zarząd  podjął  decyzję  o  przyznaniu  dofinansowania  wszystkim  zgłoszonym
projektom poza ofertą szkoleń ujeżdżeniowych zgłoszonych przez KJ Facimiech. Oferta KJ
Facimiech  na  4  szkolenia  na  łączną  kwotę  5400  zł  mimo  wartości  merytorycznej
przekraczała  kwotę  jaka miała  zostać  przyznana na  szkolenia  w dyscyplinie  ujeżdżenie.
Zarząd zdecydował się na przyjęcie ofert  KJK Szary i  KJ Czarny Dunajec na szkolenia
ujeżdżeniowe.

8. Kolejnym  punktem  zebrania  było  rozstrzygnięcie  zasad  przyznania  dofinansowania  do
startów dla członków Kadry Małopolski w ramach programu BJR. 

Dofinansowanie może obejmować wyłącznie starty w zawodach uznanych przez PZJ lub
FEI.  Dofinansowanie  startów  przyznawane  jest  na  podstawie  wniosków  zawodników  z
załączonymi dokumentami stanowiącymi dowód wpłaty poniesionych kosztów (np.: FV).
Refundacja  może  obejmować  koszty  opłat  organizacyjnych  na  zawodach  oraz  koszty
wynajmu boksów dla koni na zawodach poza Małopolską. Dofinansowanie nie może zostać
przyznane, jeśli start na danych zawodach był już finansowany przez inny podmiot ( np.:
PZJ, MZSKF). Wnioski o dofinansowanie startów mogą składać zawodnicy wchodzący w
skład  Kadry  Małopolski  w  dniu  składania  wniosku.  Wnioski  należy  składać  drogą
elektroniczną  do  dnia  31.10.2017.  Jeden  zawodnik  może  złożyć  maksymalnie  jeden
wniosek.  Podziału  środków  zarząd  dokona  w  drodze  uchwały  do  dnia  30.11.2017.
Decydującym kryterium przyznania dofinansowania będzie wynik sportowy uzyskany w
zawodach.

9. Ostatnim  punktem zebrania  była  dyskusja  na  temat  budżetu  MZJ.  Budżet  sporządzony
został przez Skarbnika MZJ.  Wywiązała się rozmowa na temat dostępności środków na
zakup komputera na potrzeby biura MZJ. Komputer którym obecnie dysponuje biuro MZJ z
racji  swojego  wieku  i  stanu  zużycia  uniemożliwia  prawidłowe  funkcjonowanie  biura.
Sprawa  pozostała  do  rozstrzygnięcia  po  znalezieniu  ofert  na  sprzedaż  odpowiedniego
sprzętu.


