REGULAMIN ORGANIZATORA WYŚCIGÓW KONNYCH
TOR SŁUŻEWIEC - SEZON 2018
§1
Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin zostaje wydany w celu wykonania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych
wydanego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych,
zwanego dalej Rozporządzeniem.
2. Niniejszy regulamin dotyczy Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy ul. Puławskiej 266
w Warszawie.
3. Organizatorem wyścigów konnych na Torze Służewiec w Warszawie jest Totalizator
Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Tor Wyścigów Konnych
Służewiec w Warszawie, (Oddział TWKS), z siedzibą przy ul. Puławskiej 266, 02-684
Warszawa, tel.: +48 22 543 95 00 („Organizator”).
4. Wszelkie dokumenty dotyczące wyścigów konnych (zapisu, wycofania, sprzeciwu, zmian
właściciela lub trenera, etc.) wymienione w niniejszym Regulaminie należy dostarczać na
adres Organizatora wymieniony w § 1 ust. 3.
5. Regulamin określa:
5.1. dopuszczalną liczbę koni w gonitwie;
5.2. zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców;
5.3. wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni;
5.4. liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych.
§2
Liczba koni w gonitwie
W jednej gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 20 koni.
§3
Zapisywanie koni do gonitw
1. Zapisy koni do gonitw odbywają się w każdą środę w tygodniu poprzedzającym tydzień, w
którym ma odbyć się dana gonitwa, chyba że Organizator ustali inaczej,
o czym poinformuje 7 dni przed terminem zapisu umieszczając właściwy komunikat na
stronie internetowej www.torsluzewiec.pl oraz wywieszając informację w siedzibie
Organizatora. Osobą odpowiedzialną z ramienia Organizatora za przyjmowanie zapisów koni
do gonitw jest Pani Iwona Chojnowska.
2. Zapis konia do gonitwy może być dokonany przez właściciela konia lub osobę przez niego
upoważnioną na piśmie.
3. Koń może być zgłoszony w trakcie jednego zapisu tylko do jednej gonitwy. Powyższa zasada
nie dotyczy gonitw z wczesnymi zapisami oraz gonitw dla kłusaków.
4. Zapis konia do gonitwy może być dokonany za pomocą:
4.1. formularza zgłoszenia konia do gonitwy z wyraźnym oznaczeniem na kopercie daty
dnia wyścigowego. W jednej kopercie oznaczonej danym dniem wyścigowym powinny
znajdować się wszystkie konie zapisane na dany dzień przez jednego właściciela lub
osobę upoważnioną. Tak przygotowaną kopertę należy wrzucić do oznaczonej skrzynki
znajdującej się w pomieszczeniu trenerskim przy torze roboczym. Formularz zgłoszenia
konia do gonitwy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest
również w wersji drukowanej w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.torsluzewiec.pl. Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest wpłacenie przedpłaty
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na zapisy lub opłaty za pojedynczy zapis do danej gonitwy oraz wypełnienie i złożenie u
Organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:
a) formularza zapisu konia do gonitwy;
b) potwierdzenia wpłaty za zapis.
4.2. skanu podpisanego formularza zapisu konia do gonitwy przesłanego na adres
zapis@totalizator.pl oraz potwierdzenia niniejszego zapisu telefonicznie pod numerem
telefonu: 797-013-079 w przewidzianych niniejszym Regulaminem terminach.
Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest wpłacenie przedpłaty na zapisy lub opłaty za
pojedynczy zapis do danej gonitwy oraz wypełnienie i złożenie u Organizatora
kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:
a) formularza zapisu konia do gonitwy;
b) potwierdzenia wpłaty za zapis.
4.3. zapis konia z zagranicy dokonywany jest drogą mailową na adres zapis@totalizator.pl.
Wymagane jest potwierdzenie niniejszego zapisu telefoniczne pod numerem telefonu:
797-013-079 w przewidzianych niniejszym Regulaminem terminach. Warunkiem
przyjęcia konia do zapisu jest wpłacenie przedpłaty na zapisy lub opłaty za pojedynczy
zapis do danej gonitwy najpóźniej w dniu zapisu oraz wypełnienie i przesłanie do
Organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:
a) formularza zapisu konia do gonitwy;
b) potwierdzenia wpłaty za zapis.
5. Zapis przebiega według procedury:
5.1. zapis konia do gonitwy galopem lub kłusem możne być dokonany do godziny 9.00 w
każdą środę, w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym ma odbyć się dana
gonitwa, za pomocą mediów wyszczególnionych w ust. 4;
5.2. zapisy dokonane za pomocą e-mail zapis@totalizator.pl należy potwierdzić
telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zapisu pod numerem telefonu:
797-013-079.
5.3. w dniu zapisów o godz. 13.00 w sali nr 10 na parterze Budynku Dyrekcji na Torze
Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie zostaje ogłoszona lista gonitw, które mają
pełną obsadę. Osoby niemogące stawić się w sali osobiście, zostaną poinformowane
telefonicznie o liście gonitw z pełną obsadą, przez osobę upoważnioną do
przyjmowania zapisów. W przypadku gdy do gonitwy nie zostanie zapisana liczba koni
wymagana w § 21 i § 30 Rozporządzenia, do tej gonitwy mogą być zgłoszone konie,
według poniższych zasad:
5.3.1. prowadzący stajnię wyścigową na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w
Warszawie może zgłosić konie do gonitw, które nie mają pełnej obsady, u
upoważnionej osoby o godz. 13.00 w dniu zapisów w sali nr 10 na parterze
Budynku Dyrekcji.
5.3.2. prowadzący stajnię wyścigową poza terenem Toru Wyścigów Konnych
Służewiec w Warszawie, niemogący stawić się osobiście w sali nr 10 na parterze
Budynku Dyrekcji, dokonuje zapisu koni do gonitw z niepełną obsadą za
pomocą mediów wyszczególnionych w ust. 4 pkt 4.2. oraz potwierdza zapis
telefonicznie do godziny 14.00, pod numerem tel. 797-013-079 u osoby
upoważnionej przez Organizatora.
5.4. w trakcie zapisu koni do gonitw w miejscu i godzinach określonych w ust. 5 pkt. 5.3.
przyjmowane będą wyłącznie zapisy koni do tych gonitw, których obsada nie jest
kompletna;
5.5. o godzinie 14.00 następuje zamknięcie zapisów koni do gonitw;
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5.6. jeżeli w zapisie opisanym w ust. 5 pkt. 5.3. nie zgłosi się odpowiednia liczba koni do
gonitwy, gonitwa ta zostaje skreślona;
5.7. w przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy
płaskiej grupowej wymaganej liczby koni, Organizator, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Prezesa, ogłasza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo przyjętym na torze
wyścigowym, najpóźniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy.
5.8. w przypadku, gdy w danym dniu wyścigowym nie dojdzie do skutku minimum sześć
gonitw, dzień wyścigowy ze względów ekonomicznych może zostać odwołany przez
Organizatora;
5.9. z wyjątkiem gonitw pozagrupowych kategorii A i B, w przypadku zapisania do gonitwy
powyżej 13 koni, gonitwa może być podzielona przez Organizatora. Podziału koni
dokonuje się drogą losowania.
5.10. zgłoszenia złożone (zgodnie z pkt 5.3.) w godzinach 13.00–14.00 stanowią zapis koni do
gonitw;
5.11. dokonane zapisy nie mogą być wycofane.
5.12. Organizator przyjmie zapis konia do gonitwy pod warunkiem, że koń ten nie jest
zapisany do innej gonitwy w tym samym terminie u innych organizatorów gonitw na
terenie Polski, a wymagany zapis został opłacony zgodnie z § 48 ust. 5
z uwzględnieniem § 49 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.
6. Zapis konia do gonitwy powinien odpowiadać wszelkim warunkom określonym w § 48 ust. 4
i 5 Rozporządzenia. Ponadto zapis powinien być czytelny i niebudzący żadnych wątpliwości
oraz powinien zawierać:
6.1. określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru;
6.2. płeć i nazwę konia;
6.3. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia;
6.4. imię i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy;
6.5. imię, nazwisko jeźdźca (powożącego);
6.6. wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie albo określenie wielkości handikapu w gonitwie
kłusaków;
6.7. w przypadku gonitw innych niż gonitwy kłusaków, informacje dotyczące:
a) ograniczenia pola widzenia u konia,
b) udziału konia w gonitwie w okularach,
c) dosiadania konia bez bata;
6.8. czytelny podpis osoby upoważnionej do zapisu konia.
7. Po zakończeniu przyjmowania zapisów Organizator:
7.1. przeprowadza losowanie numerów startowych dla poszczególnych koni;
7.2. ustala kolejność gonitw w danym dniu wyścigowym;
7.3. weryfikuje dokonanie wpłaty za zapis;
7.4. ujawnia zapis.
8. W ciągu 24 godzin po zamknięciu zapisów osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zapisów
sporządza listę startową koni zapisanych do gonitw zawierającą: kolejność gonitw w danym
dniu wyścigowym, godz. rozpoczęcia poszczególnych gonitw, numery startowe, jeźdźców,
wagi, okulary, bez bata i przekazuje ją Organizatorowi, który wywiesza ją w budynku
Organizatora na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie oraz publikuje na stronie
internetowej www.torsluzewiec.pl.
9. Zapisy koni do gonitw niespełniające wymogów określonych w § 3 w ust. 1–6 oraz wymogów
rozporządzenia są nieważne.
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10. Zapis konia do gonitwy jest nieważny, jeżeli jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu nie została
wniesiona wymagana opłata za zapis lub należne na ten dzień nagrody oraz wpłacona
przedpłata nie pokrywają w całości tej opłaty.
11. Zapisy są tajne do momentu ich ujawnienia.
12. Warunkiem wypłaty nagrody w gonitwie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie (pocztą lub
kurierem) Organizatorowi oryginałów aktualnych w danym roku:
a) oświadczenia właściciela oraz
b) dyspozycji finansowej.
Powyższe dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, a najpóźniej w
dniu zapisu konia do gonitwy. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem oświadczenie
właściciela musi być potwierdzone notarialnie (notarialne poświadczenie podpisu).
Wszystkie niezbędne do zapisu dokumenty (również w wersji anglojęzycznej) dostępne są na
stronie internetowej www.torsluzewiec.pl.
13. Brak dokumentów wymienionych w ust. 12 spowoduje wstrzymanie wypłaty nagród
wyścigowych.
§4
Wycofywanie koni z gonitw
1. Wycofanie konia z gonitwy może być dokonane przez złożenie Organizatorowi pisemnego
oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy, zawierającego:
1.1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia;
1.2. określenie gonitwy, z której koń jest wycofany i datę jej przeprowadzenia;
1.3. nazwę konia i stajni wyścigowej;
1.4. czytelny podpis osoby wycofującej konia z gonitwy.
2. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy składa się w następujących terminach:
2.1. najpóźniej do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma
uczestniczyć – poprzez osobiste dostarczenie oświadczenia lub przesłanie podpisanego
skanu mailem na adres zapis@totalizator.pl;
2.2. po godzinie 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć
do momentu rozpoczęcia gonitwy, wyłącznie na wniosek upoważnionego lekarza
weterynarii. Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć u Przewodniczącego Komisji
Technicznej.
3. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy wnosi się opłatę
określoną przez Organizatora.
4. W razie wycofania konia z gonitwy, części opłaty, o której mowa w § 48 ust. 5 pkt 2
Rozporządzenia, nie zwraca się.
5. W razie wycofania konia z gonitwy ze względów weterynaryjnych oświadczenie o wycofaniu
powinno zostać potwierdzone przez upoważnionego lekarza weterynarii.
6. Każde wycofanie konia z gonitwy należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie u
Organizatora pod nr tel. 513-001-144.
7. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne.
§5
Zmiana jeźdźca
1. Zmianę dosiadu jeźdźca (powożącego) zapisanego do danej gonitwy zgłasza Organizatorowi
właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona w formie pisemnej (według załącznika
nr 3 do niniejszego regulaminu), do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, poprzez
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osobiste dostarczenie oświadczenia lub przesłanie podpisanego skanu mailem na adres
zapis@totalizator.pl.
2. W dniu gonitwy zmianę dosiadu jeźdźca lub powożącego zapisanego do danej gonitwy
zgłasza się Sędziemu u wagi. W takiej sytuacji obowiązuje zasada: uczeń za ucznia, dżokej za
dżokeja itd. W uzasadnionych przypadkach Komisja Techniczna może wyrazić zgodę na
dosiadanie konia przez jeźdźca innej kategorii.
3. Każdą zmianę jeźdźca należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi pod nr tel. 513-001-144.
§6
Opłaty za zapisy i wycofanie koni z gonitw
I.

Opłata za zapis:
1. Jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu konia do gonitwy, właściciel konia jest zobowiązany do
wniesienia opłaty, na którą składa się:
1.1. część stała w wysokości:
a) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskiej
czystej krwi oraz półkrwi,
b) 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) dla kłusaków
1.2. część zmienna dla koni wszystkich ras wynosi:
a) w gonitwach krajowych 1,5% (słownie: jeden i pół procent) wartości nagrody za I
(pierwsze) miejsce,
b) w gonitwach międzynarodowych 2,5% (słownie: dwa i pół procent) wartości
nagrody za I (pierwsze) miejsce,
c) w gonitwach z wczesnymi zapisami wynosi 4,0% (słownie: cztery procent) wartości
nagrody za I (pierwsze) miejsce i jest płatna w trzech ratach w terminach
i wysokości określonej w warunkach danej gonitwy.
2. Część stałą opłaty za zapis Organizator przeznacza na wypłatę honorarium dla:
2.1. jeźdźca (powożącego) za dosiadanie (powożenie) konia w gonitwie – w wysokości 110
złotych brutto (słownie: sto dziesięć złotych);
2.2. obsługi stajni – w wysokości 40 złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych) w
przypadku koni pełnej krwi angielskiej, arabskiej czystej krwi oraz półkrwi.
3. Część stała i zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec podwyższeniu o
przewidziane w przepisach prawa podatki.
4. Opłatę za zapis konia należy wnieść w kasie lub przelewem na konto Organizatora (Bank
PKO BP nr: 13 1020 1042 0000 8302 0282 1932) nie później niż w dniu zgłoszenia konia do
gonitwy.
5. Opłaty za zapisy są rozliczane z należnymi nagrodami za zajęte miejsce w przeprowadzonych
gonitwach. Właściciel może wnieść na początku sezonu lub przed pierwszym w sezonie
zgłoszeniem koni do gonitw, przedpłatę na zabezpieczenie należnych opłat za zapisy w
wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jednak nie mniej niż wynosi suma wymagalnych
opłat za zgłoszone do zapisu konie. Opłata wniesiona w charakterze przedpłaty jest
rozliczana z wygrana nagrodą po każdej gonitwie. Po zakończeniu sezonu lub na wniosek
właściciela, kaucja zostanie zwrócona po uwzględnieniu wszelkich zobowiązań właściciela
wobec Organizatora.
6. Zapisujący zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi dowodu wpłaty wraz ze
zgłoszeniem konia do gonitwy.
7. Z wyłączeniem gonitw Derby dla koni pełnej krwi angielskiej oraz Derby dla koni czystej krwi
arabskiej istnieje możliwość dodatkowego zapisu konia do gonitwy z wczesnymi zapisami, w
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terminie ostatniego skreślenia koni do tej gonitwy. W powyższym przypadku opłata za zapis
wynosi 20% (słownie: dwadzieścia procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce.
8. Opłaty dokonane w związku z zapisem uznanym za nieważny nie podlegają zwrotowi.
II. Opłata za wycofanie konia z gonitwy:
1. Opłata za wycofanie konia z gonitwy:
1.1. ze względów weterynaryjnych dla 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej, 3-letnich koni
czystej krwi arabskiej wynosi 1% (słownie: jeden procent) wartości nagrody za I
(pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany;
1.2. ze względów weterynaryjnych dla koni starszych niż 2-letnie konie pełnej krwi
angielskiej i starszych niż 3-letnie konie czystej krwi arabskiej oraz dla 2-letnich i
starszych kłusaków wnosi 2% (słownie: dwa procent) wartości nagrody za I (pierwsze)
miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany, z tym że:
a) za wycofanie drugiego konia z tej samej gonitwy, należącego do tego samego
właściciela wynosi 4% (słownie: cztery procent) wartości nagrody za I (pierwsze)
miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany,
b) za wycofanie każdego następnego konia z tej samej gonitwy należącego do tego
samego właściciela, wynosi 8% (słownie: osiem procent) wartości nagrody
za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany;
1.3. przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną wynosi 4% (słownie: cztery
procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był
zapisany, z tym, że:
a) za wycofanie drugiego i każdego następnego konia z tej samej gonitwy, należącego
do tego samego właściciela wynosi 8% (słownie: osiem procent) wartości nagrody
za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany,
1.4. Opłata za wycofanie konia z gonitwy określona w pkt. 1.1.–1.3. nie dotyczy gonitw z
wczesnym zapisem oraz koni, które po dniu zapisu przestały spełniać warunki gonitwy,
do której zostały zapisane.
2. W przypadku weterynaryjnego zakazu przemieszczania się zwierząt ze względów
epidemiologicznych wydanych przez stosowne władze administracyjne nie są naliczane
opłaty za wycofanie.
3. W razie wycofania konia z gonitwy nie zwraca się części zmiennej opłaty za zapis, o której
mowa w § 6 ust. I. pkt 1.1.2.
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Oddziału TWKS może zwolnić z opłat za wycofanie
konia. W tym celu właściciel winien się zwrócić z odpowiednio umotywowanym wnioskiem
do Dyrektora Oddziału TWKS.
§7
Nagrody wyścigowe i premie
1. Właściciele, trenerzy i jeźdźcy koni, które w gonitwach zajęły kolejnych pięć miejsc, licząc od
pierwszego miejsca, otrzymują od Organizatora nagrody pieniężne.
2. Wysokość nagrody pieniężnej dla danej gonitwy określona jest w planie gonitw danego
sezonu oraz oficjalnym programie wyścigów konnych.
3. Nagroda pieniężna za uzyskanie danego miejsca w gonitwie wypłacana jest przez
Organizatora w następujący sposób:
3.1. 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) nagrody otrzymuje właściciel konia;
3.2. 10% (słownie: dziesięć procent) nagrody otrzymuje trener konia;
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3.3. 5% (słownie: pięć procent) nagrody otrzymuje jeździec/powożący. W przypadku, gdy
konia dosiada jeździec amator, nagrodę przysługującą jeźdźcowi otrzymuje właściciel
konia.

§8
Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Organizator informuje o sposobach i zasadach
przetwarzania danych osobowych uczestników wyścigów konnych oraz przysługujących
uczestnikom wyścigów konnych prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Targowa 25. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail iod@totalizator.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a)
w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyścigu konnym, archiwizacji danych
uczestników wyścigów konnych, przeprowadzenia wyścigów konnych,
a w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji oraz wydania
nagród i ogłoszenia wyników; podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności
z przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
b)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c)
w celu publikacji: wizerunku, imienia, nazwiska, roku urodzenia
i miejscowości, w której zamieszkuje uczestnik wyścigu, listy startowej,
wyników biegu, klasyfikacji wyścigu konnego, jak i promocji wyścigów
konnych realizowanych przez Administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
a)
art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO);
b)
§ 48 ust. 4, § 53 ust. 1, § 64 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
Rozwoju i Wsi z dnia 24 marca 2016 w sprawie regulaminu wyścigów konnych.
5. Podanie przez uczestnika wyścigu konnego danych osobowych stanowi wyraźne działanie
potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem
Sportowym Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału
w wyścigach konnych jak i do wypłacenia nagród. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych uczestnikom wyścigów konnych przysługują następujące uprawnienia: prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania,
7
V.1.1. / 2018

REGULAMIN ORGANIZATORA WYŚCIGÓW KONNYCH
TOR SŁUŻEWIEC - SEZON 2018
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie
przez uczestnika wyścigu oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, drogą elektroniczną wysyłając wiadomości e-mail na adres: iod@totalizator.pl.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom wyścigu przysługuje także skarga
do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych
osobowych.
8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady,
dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania wyścigów konnych oraz przez czas, w którym
Administrator zobowiązany jest przechowywać dane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
9. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§9
Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z § 68 ust.1 Rozporządzenia, siodłanie koni, które mają wziąć udział w gonitwie
odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora wyścigów lub w stajni.
Miejsce wyznaczone przez Organizatora to siodlarnia przy padoku na Torze Wyścigów
Konnych Służewiec w Warszawie. Siodłanie poza miejscem, o którym mowa powyżej, jest
dozwolone tylko za zgodą komisji technicznej.
2. Wszystkie konie zgłoszone do gonitw muszą posiadać paszporty z wpisanym kodem
transpondera oraz poświadczenie aktualnych szczepień weterynaryjnych (szczepienie
przeciw grypie).
3. Organizator zastrzega, że osoby doprowadzające konie do gonitwy, tj. obsługujące stajnię,
muszą mieć ukończony 16. (słownie: szesnasty) rok życia. Jednocześnie trener jest
zobowiązany do dostarczenia imiennej listy osób obsługujących stajnię w danym dniu
wyścigowym zawierającą imię i nazwisko. Każda osoba wyszczególniona na liście musi
dostarczyć do Organizatora wypełnione oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca sezonu
2018 r. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.
6. Załączniki nr 1–4 oraz Oświadczenie i Oświadczenie Nierezydenta do niniejszego Regulaminu
stanowią jego integralną część.

Niniejszy Regulamin zatwierdzam:
……………………………………………………………
Warszawa, dnia …………………………..……… r.
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Załącznik nr 1
na podstawie § 48 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Wzór formularza zgłoszenia konia do gonitwy

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział TWKS
ZGŁOSZENIE KONIA

Gonitwa nr................................. dnia ................................ 2018 r.
Nazwa i płeć konia..........................................................................
Właściciel.......................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
Właściciel.......................................................................................
(adres lub siedziba)
Jeździec/powożący ........................................................................
(imię i nazwisko)
Trener ............................................................................................
(imię i nazwisko)
Uwagi .............................................................................................
Waga ...................... kg

………....................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem
organizatora wyścigów konnych.
Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia konia

E-mail: zapis@totalizator.pl
Telefon: 797-013-079
Wraz ze zgłoszeniem konia do gonitwy należy złożyć potwierdzenie
dokonania opłaty za zapis. Bez potwierdzenia opłaty zgłoszenie nie zostanie
przyjęte.
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Załącznik nr 2
na podstawie § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Wzór oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział TWKS
WYCOFANIE KONIA

Gonitwa nr........................... dnia..................................2018 r.
Nazwa i płeć konia ...................................................................
Właściciel..................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
Właściciel..................................................................................
(adres lub siedziba)
Stajnia.......................................................................................

Trener.......................................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem
organizatora wyścigów konnych.
Data i podpis osoby upoważnionej do wycofania konia

E-mail: zapis@totalizator.pl
Telefon: 513-001-144
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Załącznik nr 3
na podstawie § 64 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi z dnia 24 marca 2016
w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Wzór formularza zmiany dosiadu jeźdźca zapisanego do danej gonitwy
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział TWKS
ZMIANA DOSIADU
Gonitwa nr.…………………………………………………………………...….…
Dnia ……………………………………….………………………......................
Nazwa i płeć konia ………….………………………………….……………….
Na jeźdźca..…………………………….…………………….……………………..
Waga ……………………….

………………………………………………………………………..…..……
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem
organizatora wyścigów konnych.
Data i podpis osoby upoważnionej do zmiany dosiadu

E-mail: zapis@totalizator.pl
Telefon: 513-001-144

11
V.1.1. / 2018

REGULAMIN ORGANIZATORA WYŚCIGÓW KONNYCH
TOR SŁUŻEWIEC - SEZON 2018
Załącznik nr 4
DYSPOZYCJA FINANSOWA WŁAŚCICIELA KONIA
DOTYCZĄCA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH WYGRANYCH W GONITWACH W SEZONIE 2018
(a financial instruction of the owner of the horse concerning prizes in money won in races in 2018 racing season)
Dowóz koni (km) (distance of arrival of horses; km)

Niniejszym oświadczam, że wymienione poniżej konie
(I hereby declare, that horses named below)

Nazwa konia (name of the horse)
Stanowią własność/współwłasność następujących osób/podmiotów:
(mentioned above horses are owned/co-owned by the following persons/enterprises)
Nazwisko i imię
% udziałów
Adres
Telefon
(name and surname)
(% of participation)
(address)
(telephone)

E-mail
(e-mail)

1.
2.
3.
4.

Proszę o wypłatę wygranych nagród i premii według podanych udziałów własności/współwłasności. Oświadczam, że nie
będę rościć pretensji do organizatora wyścigów na Torze Służewiec z powodu śmierci, okaleczenia, utraty lub
zmniejszenia wartości konia w związku z przygotowaniem koni do gonitw i udziałem w gonitwach. Zobowiązuję się
ponieść ewentualne koszty utylizacji.
(Please pay winnings of awards and bonuses according to the above shares ownership / co-ownership. I declare that I
will not lay any claim to organizer of races on Służewiec Racecourse because of death, injury, loss or decrease of value of
the horse resulting from preparation and participation of horse in the races. I pledge to bear any costs of utilization.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: RODO) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu na potrzeby rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu udziału w wyścigach
konnych. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, jednak wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu
udziału w wyścigach konnych.
In accordance with Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter:
GDPR), I hereby agree to the use and processing of my personal data contained in this statement for the
purposes of settlement of possible payments for participation in horse races. We kindy inform that the
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consent may be revoked at any time, but the withdrawal of consent to the processing of personal data will
result in the inability to settle any payments for participation in horse races.

Podpisy właścicieli (signatures of the owners)
1
2
3
4
………………………………………………………………….
Miejscowość i data (place and data)
Fax +48 22 843 14 45
e mail: sluzewiec@totalizator.pl
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE
WŁAŚCICIELA / TRENERA / HODOWCY / JEŹDŹCA / PRACOWNIKA OBSŁUGI STAJNI1 REZYDENTA

Nazwisko i imię3 / pełna nazwa4 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adres zamieszkania3 / siedziba4 :
województwo …………………………………………………………..…….. powiat ………….………………………..…………
miejscowość …………………………………………………….……………… gmina ………………………………………..........
kod pocztowy ……………………………………………….…………………. poczta ………….……………………………………
ulica …………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………
Adres do korespondencji 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
telefon kontaktowy ……………………………………………….……………………………………………………….……………..
adres email ………………………………………………………..………………………………………………………….................
PESEL3 ……..………….……………………… data urodzenia3 …………………………….…………. NIP4 ……..………………..……….…
KRS/CEIDG4………………………………………. Urząd skarbowy3 ……………………………………..…………………………………………..
Ewentualne należności z tytułu udziału w wyścigach konnych w sezonie ………………………………………….. konia
………………………………………………... proszę przekazywać na mój rachunek w Banku ………………………………. Nr
………………………………………………………………..............................................................................................................
□ Oświadczam4, że w …………………….………. roku prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą związaną z
chowem i hodowlą, trenowaniem lub dosiadaniem koni.
W przypadku zmiany którejkolwiek informacji wykazanej powyżej, zobowiązuję się o niej powiadomić
organizatora wyścigów konnych najpóźniej w dniu odbycia się pierwszej gonitwy po zmianie danych.

………………………………………….…………………………
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
Wyrażam zgodę na potrącanie z wygranych nagród, moich zobowiązań wobec organizatora z innych tytułów
tj. za najem boksów stajennych lub najem mieszkania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: RODO) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu na potrzeby rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu udziału w wyścigach
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konnych. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, jednak wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu
udziału w wyścigach konnych.

……………………………………………….……………………
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
1

niepotrzebne skreślić
wypełnić jeśli jest inny niż powyżej
3
wypełnia osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej związanej z chowem, hodowlą,
trenowaniem lub dosiadaniem koni
4
wypełnia osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związana z chowem, hodowlą,
trenowaniem lub dosiadaniem koni
2

Email: sluzewiec@totalizator.pl
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Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE NIEREZYDENTA
WŁAŚCICIELA / TRENERA / HODOWCY / JEŹDŹCA / PRACOWNIKA OBSŁUGI STAJNI 1
DECLARATION OF NON-RESIDENT
OWNER /COACH / BREEDER/ JOCKEY/ STABLE PERSONNEL1
Nazwisko i imię / Nazwa: (Surname, forename / Company name):

Adres zamieszkania / siedziba: (Address of residence/registered office):
Kod pocztowy: (Post code):

Miasto: (City/town):

Kraj: (Country):

Ulica: (street):

Nr domu: (house number)

Nr lokalu (flat/office number)

adres do korespondencji 2 (Address for correspondence 2 ):

Telefon kontaktowy oraz adres email (Phone number and email address):
Miejsce urodzenia 3
Place of brith 3

Data urodzenia 3
Date of birth 3

Nr identyfikacji podatkowej 5
Tax Identification Number 5

Rodzaj dokumentu tożsamości;
(Type of identification document):

Kraj wydania dokumentu tożsamości;
(Country of issue of ID):

Imię Ojca 3 : (Yours father’s forename 3 ):

Imię matki 3 : (Yours mother’s forename 3 ):

Ewentualne
należności
z
tytułu
udziału
w
wyścigach
konnych
w
sezonie
2018
konia……………………………………………………… proszę przekazywać na mój rachunek w Banku …………………….………..
nr:……………………………………………………………………………………………………
(Please transfer any amounts due, arising from participation of the horse (full name)
........................................................... in races on Slużewiec Racecourse in 2018 to my Bank account
number…………………………………………………………………………………………………………………………….., in…………………………
□ Oświadczam, że w 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą,
trenowaniem lub dosiadaniem koni. I hereby declare that in 2018 I am involved in conducting economic
activity related to raising, breeding, training or riding horses.
□ Zamierzam opodatkować przychody z tytułu nagród wyścigowych w swoim kraju.4 Any income I receive by
virtue of horse racing prizes will be subject to taxation in my country of residence4.
W przypadku zmiany którejkolwiek z powyższych informacji, zobowiązuję się powiadomić organizatora
wyścigów konnych o tym fakcie, najpóźniej w dniu odbycia się pierwszej gonitwy po zmianie danych.
I agree to notify the organiser of races in case of any changes to the information provided above, no later
than the date of the first race following such changes.
…………………………………………………
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
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Date end signature of the declarant

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: RODO), wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu na potrzeby rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu udziału w wyścigach
konnych. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, jednak wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, spowoduje brak możliwości rozliczenia ewentualnych wypłat z tytułu
udziału w wyścigach konnych.
In accordance with Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter:
GDPR), I hereby agree to the use and processing of my personal data contained in this statement for the
purposes of settlement of possible payments for participation in horse races. We kindy inform that the
consent may be revoked at any time, but the withdrawal of consent to the processing of personal data will
result in the inability to settle any payments for participation in horse races.
………………………………………………….
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
Date end signature of the declarant

1

Niepotrzebne skreślić / delete whichever does not apply
wypełnić jeśli jest inny niż powyżej / complete only if different than above
3
wypełniają osoby fizyczne / to be completed by natural persons
4
w przypadku zgłoszenia zamiaru opodatkowania przychodów z nagród wyścigowych w kraju innym niż
Polska należy przesłać najpóźniej do dnia rozegrania gonitwy zaświadczenie wydane przez właściwy urząd
administracji publicznej potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej i opłacania podatków
w innym kraju. /If any income from horse racing prizes is to be taxed in a country other than Poland, please
provide us with a document, issued by the competent public administration authority, confirming that
economic activity is conducted and taxes are paid in such other country. The document must be sent on or
before the date of the relevant race.
5
Nr służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w
którym podatnik ma miejsce zamieszkania, a w przypadku braku takiego nr, nr posiadanego dokumentu
stwierdzającego tożsamość uzyskany w tym państwie. / Tax identification number or social security number
obtained in the country of taxpayer’s residence, and in the absence of such number, the number of the
identity document, issued in the country of residence.
2

Email: sluzewiec@totalizator.pl
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