
 

 

 

…………………………………………………        …………………………………………. 

(stamp of the club) (pieczęć klubu)                                  (place and date) (miejscowość i data) 

 

I certify that the below named athlete of our club is: 

Oświadczam, iż poniżej wymieniony zawodnik naszego klubu jest: 

 

1) an athlete receiving a sports scholarship referred to in the Sports Act of 25 June 2010, 

2) a professional athlete within the meaning of Article 2 point 143 of the Commission    

Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid 

compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty 

3) a member of the national, 

4) olimpic team. 

*) - Delete unnecessarily, one or more indications may be selected. 

 

1) zawodnikiem pobierającym stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

2) zawodowym sportowcem w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

3) członkiem kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, 

4) zawodnikiem reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi 

zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk 

olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

 

*) – niepotrzebne skreślić, można wybrać jedno lub kilka wskazań. 

 

and can take part in a sports competition - Open National Jumping Events organized 

under the jurisdiction of the Lower Silesian Equestrian Federation (DZJ), which will 

take place on 24-25 April 2021 in Morawa near Strzegom, in accordance with the 



currently established REGULATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS concerning 

the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the 

occurrence of an epidemic condition. The above-mentioned competitions are part of the 

preparation program for the Polish Championships and Lower Silesia Championships. 

i może wziąć udział w rywalizacji sportowej – Otwarte Zawody Regionalne w skokach przez 

przeszkody organizowanych pod jurysdykcją Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego (DZJ), 

które odbędą się  w dniach 24-25 kwietnia 2021 roku w Morawie koło Strzegomia, zgodnie z 

aktualnie ustanowionym ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. Powyższe zawody jeździcie są częścią programu przygotowań do Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Dolnego Śląska.  

 

Lp Athlele  name 

Imię i nazwisko zawodnika 
Rider ID 

Nr licencji 
Date of birth 

Data urodzenia 
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……………………………………………….. 

(stamp and signature) (pieczęć i podpis)   

The confirmation form should be sent to the organizer's address: 

izabela.bek.kaczkowska@gmail.com by 21.04.2021 

Formularz potwierdzenia należy wysłać na adres organizatora: 

izabela.bek.kaczkowska@gmail.com do dnia 21.04.2021 

 


