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Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 

 

REGULAMIN ORGANIZATORA 

2020 

 

 

 
§ 1. Przedmiot regulaminu 

1. Regulamin jest wydany w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 

18.04.2016, poz. 536) zwanego dalej rozporządzeniem. 

2. Niniejszy regulamin dotyczy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice. 

Poprzez siedzibę organizatora rozumie się w niniejszym regulaminie Wrocławski Tor 

Wyścigów Konnych – Partynice położony we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 2. 

3. Regulamin określa: 

1) dopuszczalną liczbę koni w gonitwie, 

2) zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw, 

3) wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie konia, 

4) liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. 

 

§ 2. Dopuszczalna liczba koni w gonitwie 

1. W jednej gonitwie może uczestniczyć maksymalnie: 

1) w gonitwach płaskich – 15 koni, 

2) w gonitwach z płotami – 15 koni, 

3) w gonitwach z przeszkodami – 20 koni, 

4) w gonitwach rozgrywanych kłusem – 15 zaprzęgów. 

 

§ 3. Zapisywanie koni do gonitw 

1. Zgłoszenie konia do gonitwy może być dokonane przez właściciela konia lub osobę 

upoważnioną przez niego na piśmie. 

2. Koń może być zgłoszony w trakcie jednego zapisu tylko do jednej gonitwy w danym 

dniu wyścigowym. Zasada ta nie dotyczy gonitw z wczesnymi zapisami. 

3. Zgłoszenia koni do gonitw należy składać do wtorku w tygodniu poprzedzającym 

tydzień, w którym ma się odbyć wybrana gonitwa, a w przypadku gonitw z wczesnymi 

zapisami – w terminach określonych w warunkach gonitwy, na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dostępnym w siedzibie 

organizatora i na portalu www.torpartynice.pl): 

1) wrzucanym do oznaczonej i zabezpieczonej skrzynki znajdującej się w siedzibie 

organizatora – do godz. 9.00, 

2) przesłanym emailem jako skan na adres zapisy@torpartynice.pl – do godz. 9.00, z 

potwierdzeniem telefonicznym pod numerem 71 333 45 15 u osoby przyjmującej 

zapisy. 

4. Wraz ze zgłoszeniem konia do gonitwy należy złożyć potwierdzenie bankowego 

przelewu opłaty za zapis. Bez potwierdzenia opłaty zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

5. Po dokonaniu zgłoszeń nie można czynić w nich żadnych zmian, jak również nie można 

zastępować dokonanych zgłoszeń innymi. 

6. Zgłoszenie musi odpowiadać warunkom określonym w § 48 ust. 4 rozporządzenia, a 

także musi być czytelne i niebudzące żadnych wątpliwości pod względem treści. 

http://www.torpartynice.pl/
mailto:zapisy@torpartynice.pl
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7. Do godz. 11.00 organizator podaje informację o gonitwach, które doszły do skutku oraz 

liczbę koni w gonitwach, które nie doszły do skutku. Informacje te ogłasza w swojej 

siedzibie i na portalu www.torpartynice.pl. 

8. W przypadku, gdy do gonitwy nie zostanie zgłoszona liczba koni zgodna z § 21 

rozporządzenia, możliwe jest zgłoszenie konia do tej gonitwy w terminie dodatkowym 

w sposób opisany w pkt 3, do godz. 13.00, w przypadku zgłoszeń e-mailem 

niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie telefonicznie. 

9. Jeżeli w zapisie dodatkowym nie zgłosi się odpowiednia liczba koni do gonitwy, 

gonitwa ta zostaje skreślona. 

10. Koń zgłoszony do gonitwy, która została skreślona, może zostać zgłoszony do innej 

gonitwy w danym dniu wyścigowym w sposób opisany w pkt 3, do godz. 15.00, o ile 

do danej gonitwy nie została już zapisana dopuszczalna liczba koni zgodnie z § 2. 

11. Organizator wyścigów po uzyskaniu zgody Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych może rozpisać dodatkowe gonitwy (płaskie grupowe, z płotami, z 

przeszkodami i kłusem) i ogłosić terminy zapisów do tych gonitw. 

12. W przypadku, gdy w danym dniu wyścigowym nie dojdzie do skutku minimum sześć 

gonitw, dzień wyścigowy ze względów ekonomicznych może zostać odwołany przez 

organizatora. 

13. Organizator może zmienić termin zapisów, ogłaszając to każdorazowo w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

14. Zapisy są tajne do momentu ich urzędowego ujawnienia. 

15. W ciągu 24 godzin po zamknięciu zapisów organizator przeprowadza losowanie 

numerów startowych dla poszczególnych koni, które są jednocześnie numerami do 

zawierania zakładów wzajemnych, a następnie sporządza listę koni zapisanych do 

gonitw i ogłasza ją w swojej siedzibie i na portalu www.torpartynice.pl 

 

§ 4. Wycofywanie koni z gonitw 

1. Właściciel konia lub osoba upoważniona przez niego na piśmie może wycofać konia z 

gonitwy, składając u organizatora pisemne oświadczenie na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (dostępnym w siedzibie organizatora i na 

portalu www.torpartynice.pl). 

2. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy musi odpowiadać warunkom opisanym w 

§ 53 rozporządzenia, a także musi być czytelne i niebudzące żadnych wątpliwości pod 

względem treści. 

3. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy składa się osobiście w siedzibie 

organizatora lub emailem na adres zapisy@torpartynice.pl (potwierdzając telefonicznie 

pod numerem 71 333 45 15) najpóźniej do godziny 14.00 we wtorek poprzedzający 

gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć. Po upływie powyższego terminu 

oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy wraz z pisemnym potwierdzeniem 

dyżurnego lekarza weterynarii należy złożyć u przewodniczącego komisji technicznej. 

4. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne. 

 

§ 5. Zmiana jeźdźca (powożącego) 

1. Właściciel konia lub osoba upoważniona przez niego na piśmie może dokonać zmiany 

jeźdźca (powożącego) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu (dostępnym w siedzibie organizatora i na portalu www.torpartynice.pl): do 

godz. 14.00 we wtorek poprzedzający dzień wyścigowy, w którym jeździec ma dosiadać 

konia (powozić) – za opłatą 50,00 zł, po tym terminie – za opłatą 100,00 zł. 

2. Oświadczenie o zmianie dosiadu składa się osobiście w siedzibie organizatora lub  

e-mailem na adres zapisy@torpartynice.pl (potwierdzając telefonicznie pod numerem 

71 333 45 15). 

http://www.torpartynice.pl/
http://www.torpartynice.pl/
http://www.torpartynice.pl/
mailto:zapisy@torpartynice.pl
http://www.torpartynice.pl/
mailto:zapisy@torpartynice.pl
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3. Jeżeli jeździec (powożący) po zważeniu uległ wypadkowi, przewodniczący komisji 

technicznej może zezwolić, aby konia dosiadał inny jeździec (powoził inny powożący). 

 

§ 6. Opłaty za zapis i wycofanie konia z gonitw 

1. Jednocześnie ze zgłoszeniem konia do gonitwy zgłaszający wnosi opłatę, na którą 

składa się: 

1) część stała w wysokości: 

a) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla gonitw płaskich, 

b) 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) dla gonitw płotowych, 

c) 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) dla gonitw przeszkodowych, 

d) 1 zł (słownie: jeden złoty) dla gonitw rozgrywanych kłusem (sulki). 

2) część zmienna dla koni wszystkich ras wynosi: 

a) w gonitwach krajowych i międzynarodowych eksterierowych 2% (słownie: dwa 

procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce lub w wysokości określonej 

w warunkach danej gonitwy, 

b) w gonitwach międzynarodowych innych niż eksterierowe 3% (słownie: trzy 

procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce lub w wysokości określonej 

w warunkach danej gonitwy. 

2. W przypadku, gdy w warunkach gonitwy podana jest kwota za zapis, zawiera ona część 

stałą oraz część zmienną opłaty za zapis. 

3. Część stała i część zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec podwyższeniu 

o przewidziane w przepisach prawa podatki. 

4. Część stałą opłaty za zapis organizator wyścigów przeznacza na opłacenie: 

1) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płaskiej w wysokości 110 złotych brutto 

(słownie: sto dziesięć złotych), 

2) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płotowej w wysokości 320 złotych brutto 

(słownie: trzysta dwadzieścia złotych), 

3) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie przeszkodowej w wysokości 320 złotych 

brutto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych złotych), 

4) obsługi stajni (z wyjątkiem gonitw rozgrywanych kłusem) w wysokości 40 złotych 

brutto (słownie: czterdzieści złotych). 

5. W przypadku, gdy konia dosiada jeździec amator (§ 120 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), 

część stała opłaty za zapis w wysokości przewidzianej dla jeźdźca zostaje zwrócona 

właścicielowi konia. 

6. Opłatę za zapis należy wnieść na rachunek bankowy organizatora wyścigów: 

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 

ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

Nr konta 64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 

IBAN PL64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 

SWIFT/BIC: BPKOPLPW 

7. Możliwe jest wpłacenie kaucji na poczet opłat za zapisy w sezonie, w wysokości 

pozwalającej na pokrycie kosztów planowanych zapisów do gonitw, na rachunek 

bankowy organizatora wyścigów: 

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 

ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

Nr konta 14 1020 5226 0000 6802 0449 1213 

IBAN PL14 1020 5226 0000 6802 0449 1213 

SWIFT/BIC: BPKOPLPW 

Opłata za zapis jest pokrywana z kaucji na bieżąco w rozliczeniu danej gonitwy, do 

której została wniesiona. Opłata wniesiona w charakterze kaucji jest rozliczana z 

wygraną nagrodą po każdej gonitwie. Jeśli rozliczenie gonitwy dla danego konia jest 
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równe bądź większe od zera, wpłacona kaucja zostaje przesunięta do rozliczenia 

kolejnego zapisu do gonitw koni danego właściciela. Kwota niewykorzystana zostanie 

zwrócona, bez oprocentowania, po ostatnim starcie konia w danym sezonie lub na 

wniosek właściciela. 

8. Jeżeli kwota kaucji w dniu zapisów nie pokrywa opłat za wszystkie zgłoszone konie 

jednego właściciela, o przyjęciu zgłoszenia decyduje niższy numer gonitwy w rocznym 

Planie gonitw, a jeżeli kwota kaucji w dniu zapisów nie pokrywa opłat za dwa lub więcej 

koni jednego właściciela zgłoszonych do tej samej gonitwy, o przyjęciu zgłoszenia 

decyduje wyższa suma wygranych konia, zaś w przypadku równych sum rozstrzyga 

losowanie. 

9. Nie ma możliwości wnoszenia opłaty za zapis w gotówce. 

10. Opłaty dokonane za zapis uznany za nieważny nie podlegają zwrotowi. 

11. W przypadku, gdy gonitwa, do której został zgłoszony koń zostaje skreślona i nie został 

on zapisany do gonitwy dodatkowej (zgodnie z § 3 ust. 9 i 10), opłata za zapis zostaje 

zwrócona właścicielowi konia. 

12. W wypadku wycofania konia (zaprzęgu): 

1) do godziny 14.00 we wtorek poprzedzający gonitwę, w której dany koń ma 

uczestniczyć, wnosi się opłatę w wysokości 0,5% (słownie: pół procent) wartości 

nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany, 

2) po upływie powyższego terminu (zgodnie z § 4 ust. 3), a także w przypadku, gdy koń 

został zgłoszony do gonitw w dwóch kolejnych zapisach i po zakończeniu pierwszej 

gonitwy nie spełnia warunków do wzięcia udziału w drugiej gonitwie - wnosi się opłatę 

w wysokości 1% (słownie: jednego procenta) nagrody za I (pierwsze) miejsce w 

gonitwie, do której koń był zapisany. 

13. W razie wycofania konia z gonitwy nie zwraca się części zmiennej opłaty, o której 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2. 

 

§ 7. Nagrody wyścigowe i premie 

1. Właściciele, trenerzy i jeźdźcy koni, które w danej gonitwie zajęły płatne miejsca 

zgodnie z warunkami gonitwy, otrzymują od organizatora nagrody pieniężne 

pomniejszone o przewidziane w przepisach prawa podatki. 

2. Wysokość nagrody pieniężnej dla danej gonitwy określona jest w oficjalnym planie 

gonitw. 

3. Nagroda pieniężna za uzyskanie danego miejsca w gonitwie wypłacana jest przez 

organizatora w następujący sposób: 

1) 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) nagrody otrzymuje właściciel konia, 

2) 10% (słownie: dziesięć procent) nagrody otrzymuje trener konia, 

3) 5% (słownie: pięć procent) nagrody otrzymuje jeździec, 

4) 100% (słownie: sto procent) nagrody otrzymuje właściciel w gonitwie dla kłusaków. 

4. W przypadku gdy konia dosiada jeździec amator, nagrodę przysługującą jeźdźcowi 

otrzymuje właściciel konia. 

5. W gonitwach z płotami i przeszkodami wprowadza się nagrodę dodatkową dla 

właścicieli koni, które zostały zarejestrowane na dany sezon w Polskim Klubie 

Wyścigów Konnych i są trenowane na terenie Polski przez trenerów posiadających 

licencję udzieloną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i które w sposób 

ważny ukończyły gonitwę i nie zostały zdyskwalifikowane. Nagroda dodatkowa zostaje 

przydzielona w wysokości odpowiednio 5000-2000-1500-1000-500 zł tym 

właścicielom, których konie w gonitwie zajęły pięć najwyższych miejsc spośród koni 

właścicieli uprawnionych do nagrody dodatkowej.  

6. Od nagród pieniężnych płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 

10% nagrody, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w Ustawie o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. (Dz.U.2016.2032) i Ustawie  

o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U.2017.2342) oraz  

w interpretacji indywidualnej organizatora wydanej przez właściwą Izbę Skarbową. 

7. Właściciel konia zobowiązany jest złożyć u organizatora deklarację finansową na 

bieżący sezon na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu 

(dostępnym w siedzibie organizatora i na portalu www.torpartynice.pl); brak deklaracji 

spowoduje wstrzymanie wypłaty nagród wyścigowych. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie konie zgłoszone do gonitw muszą posiadać paszporty z wpisanym numerem 

transpondera (czipu) oraz poświadczenie aktualnych szczepień weterynaryjnych 

(szczepienie przeciw grypie). 

2. Terminy gonitw kwalifikacyjnych ustala organizator i ogłasza w sposób zwyczajowo 

przyjęty co najmniej siedem dni przed terminem zapisów. Opłata za zgłoszenie konia 

do gonitwy kwalifikacyjnej wynosi 100 zł. 

3. Organizator zastrzega, że osoby doprowadzające konie do gonitwy, tj. obsługujące 

stajnię, muszą mieć ukończony 16. rok życia. Jednocześnie trener jest zobowiązany do 

dostarczenia imiennej listy osób obsługujących stajnię w danym dniu wyścigowym 

zawierającą imię i nazwisko, adres, PESEL, datę urodzenia oraz urząd skarbowy 

właściwy do rozliczeń podatkowych z daną osobą. 

4. Warunkiem wyjazdu konia z terenu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – 

Partynice po wyścigach jest uzyskanie przez osobę przewożącą potwierdzenia opłaty za 

boks.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy 

rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 86). 

6. Podczas mityngów obowiązują zapisy Planu zabezpieczenia mityngów wyścigowych 

bez udziału publiczności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice we 

Wrocławiu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca sezonu 

wyścigów konnych 2020 r. 

 

 

Wrocław, 20.05.2020 
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Zgłoszenie konia do gonitwy 
 

 
               Gonitwa nr ..................... Dnia ................................................... r. 
 
 
               Nazwa i płeć konia ..................................................................... 
 
 
               Właściciel ................................................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa) 
 
               .................................................................................................... 

(adres zamieszkania lub siedziba) 
 
               Jeździec / powożący .................................................................. 

(imię, nazwisko) 
 
               Trener ......................................................................................... 

(imię, nazwisko) 
 
               Telefon kontaktowy ..................................................................... 
 
 
               Waga ....................... kg 
 
 
               Uwagi  ........................................................................................ 
                                   (okulary, bez bata, ograniczone pole widzenia) 

 
 

                        ............................................................................. 
                        podpis osoby upoważnionej do zgłaszania konia 

 
 
               email: zapisy@torpartynice.pl, tel. (71) 333 45 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Organizatora 2020 

Wraz ze zgłoszeniem konia do gonitwy należy złożyć potwierdzenie 
bankowego przelewu opłaty za zapis. Bez potwierdzenia opłaty 
zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

konto: 
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 
ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 
Nr konta 64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 
IBAN PL64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 SWIFT/BIC: BPKOPLPW 
 

mailto:zapisy@torpartynice.pl
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Wycofanie konia z gonitwy 
 

 
               Gonitwa nr ..................... Dnia ................................................... r. 
 
 
               Nazwa konia .............................................................................. 
 
 
               Stajnia ........................................................................................ 
 
 
               Właściciel ................................................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa) 
 
               .................................................................................................... 

(adres zamieszkania lub siedziba) 
 
               Trener ......................................................................................... 

(imię, nazwisko) 
 
               Telefon kontaktowy ..................................................................... 
 
 
 

                       ............................................................................. 
                        podpis osoby upoważnionej do wycofania konia 

 
 

 
               email: zapisy@torpartynice.pl, tel. (71) 333 45 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Organizatora 2020 

 

mailto:zapisy@torpartynice.pl
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Zmiana dosiadu 
 

 
               Gonitwa nr .....................  
 
 
               Dnia ................................................... r. 
 
 
               Nazwa konia .............................................................................. 
 
 
               Na jeźdźca ................................................................................. 
 
 
               Waga ............................. 
 
 
               Telefon kontaktowy ..................................................................... 
 
 
 

                       ............................................................................. 
                        podpis osoby upoważnionej do zmiany dosiadu 

 
 

 
                 email: zapisy@torpartynice.pl, tel. (71) 333 45 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizatora 2020 

mailto:zapisy@torpartynice.pl
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Organizatora 2020 
 

 

DEKLARACJA FINANSOWA KONIA  
w sezonie 2020 

 

Imię konia/Horse’s name Trener/Trainer 

  

  

  

  

  

  

 

L.p. Właściciel / Owner Adres / Address 
% nagrody 

Prize money 

Podpis/ 

Signature 

1     

2     

3     

 

Numer konta Bankowego / Bank account number IBAN and SWIFT! 
 

1. Właściciel ………………………………………………………………………………….. 

2. Właściciel ………………………………………………………………………………….. 

3. Właściciel …..………………………………………..…………………………………….. 

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: 
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław,  
e-mail: biuro@torpartynice.pl 
tel. +48 71 339 83 64 

 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w siedzibie administratora oraz w dokumencie 

znajdującym się na stronie internetowej www.torpartynice.pl w zakładce „Wyścigi” pod nazwą „Ochrona Danych 

Osobowych”. 

 

.............................................................   ........................................................................ 
data, miejscowość    podpis osoby upoważnionej do złożenia deklaracji 

http://www.torpartynice.pl/

