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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin zostaje wydany w celu wykonania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. 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. Regulamin określa: 

1) zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców; 

2) dopuszczalną liczbę koni w gonitwie; 

3) wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni; 

4) liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. 

 

Rozdział 2 

Zapisywanie koni do gonitw 

§ 2 

1. W jednej gonitwie płaskiej lub kłusaczej może uczestniczyć maksymalnie 20 koni. W jednej gonitwie 

płotowej może uczestniczyć maksymalnie 15 koni. 

2. Terminy zapisów koni do gonitw ustala organizator wyścigów konnych, z tym że termin ten nie 

może być krótszy niż 5 dni przed rozegraniem gonitwy. O terminie zapisów na dany dzień 

wyścigowy organizator informuje umieszczając właściwy komunikat na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl. 

3. Za przyjmowanie zapisów koni do gonitw odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez 

organizatora. 

4. Zapis konia do gonitwy może być dokonany przez właściciela konia lub osobę przez niego 

upoważnioną w formie pisemnej. 

5. Koń może być zgłoszony w trakcie jednego zapisu tylko do jednej gonitwy. Powyższa zasada nie 

dotyczy gonitw z wczesnymi zapisami oraz gonitw dla kłusaków. 

§ 3 

1. Zapis konia do gonitwy może być dokonany za pomocą: 

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 na terenie Toru Służewiec w pomieszczeniu trenerskim przy torze roboczym; 

2) skanu podpisanego formularza zapisu konia do gonitwy przesłanego na adres 

zapis@totalizator.pl oraz potwierdzenia niniejszego zapisu telefonicznie pod numerem 

telefonu: 519-009-236 w przewidzianych Regulaminem terminach; 

3) zapis konia z zagranicy dokonywany jest drogą mailową na adres zapis@totalizator.pl. 

Wymagane jest potwierdzenie zapisu telefoniczne pod numerem telefonu: +48 519-009-236  

w przewidzianych Regulaminem terminach. Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest 

przesłanie do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Polish Jockey Club) dokumentu RCN oraz 

kariery konia potwierdzonej przez władze wyścigowe kraju w którym jest trenowany, najpóźniej 

1 dzień przed datą zapisu konia do gonitwy, celem weryfikacji czy koń kwalifikuje się do danej 

gonitwy,. 

4) formularz zgłoszenia konia do gonitwy stanowi załącznik nr 1. 

http://www.torsluzewiec.pl/
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2. Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest wpłacenie kaucji lub opłaty za pojedynczy zapis do danej 

gonitwy oraz wypełnienie i złożenie u organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych 

dokumentów: 

1) formularza zapisu konia do gonitwy wg wzoru zał. nr 1; 

2) potwierdzenia wpłaty za zapis 

3) dyspozycji finansowej wg wzoru  zał. nr 4, 

4) oświadczenia rezydenta (dot. osób mieszkających w Polsce) wg wzoru zał. nr 5 lub 

oświadczenia nierezydenta (dot. osób mieszkających poza Polską) wg wzoru zał. nr 6 lub 6a. 

§ 4 

1. Przebieg zapisu konia do gonitwy: 

1) zapis konia do gonitwy galopem lub kłusem możne być dokonany do godziny 9.00 w dniu 

zapisu, za pomocą mediów wyszczególnionych w § 3 ust.1 pkt 1-3; 

2) zapisy dokonane za pomocą e-mail zapis@totalizator.pl należy potwierdzić telefonicznie 

najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zapisu pod numerem telefonu: 519-009-236; 

3) w dniu zapisów do godziny 13:00 zostanie ogłoszona lista gonitw, które nie mają pełnej 

obsady. Gonitwy grupowe do których zapisano mniej niż 3 konie, zostaną automatycznie 

skreślone. Do pozostałych gonitw mogą być zgłoszone konie według poniższych zasad: 

a) 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 4 na parterze Trybuny 

Honorowej, 

b) prowadzący stajnię wyścigową poza terenem Toru Wyścigów Konnych Służewiec  

w Warszawie, nie mogący stawić się osobiście w sali nr 4 na parterze Trybuny 

Honorowej, dokonuje zapisu koni do gonitw z niepełną obsadą za pomocą mediów 

wyszczególnionych w § 3 ust.1 pkt 1-3 oraz potwierdza zapis telefonicznie do godziny 

14.00, pod numerem tel. 519-009-236 u osoby upoważnionej przez organizatora; 

4) w trakcie zapisu koni do gonitw w miejscu i godzinach określonych w § 4 ust.1 pkt 3 

przyjmowane będą wyłącznie zapisy koni do tych gonitw, których obsada nie jest kompletna;  

o godzinie 14.00 następuje zamknięcie zapisów koni do gonitw; 

5) w przypadku wystąpienia podwyższonego ryzyka zagrożenia epidemicznego COVID-19 bądź 

wprowadzenia obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

zapisy koni do gonitw opisane w § 4 ust. 1 pkt 3a będą się odbywały za pomocą mediów 

wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3. 

6) jeżeli w zapisie opisanym w § 4 ust. 1 pkt 3 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba koni 

do gonitwy, gonitwa ta zostaje skreślona; 

7) w przypadku rozpisania gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy płaskiej 

grupowej wymaganej liczby koni, organizator po uzyskaniu pozytywnej opinii prezesa 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, ogłasza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo 

przyjętym na torze wyścigowym, najpóźniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy; 

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; 

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; 

10) dokonane zapisy nie mogą być wycofane; 

11) 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. 
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§ 5 

Zapis konia do gonitwy powinien odpowiadać wszelkim warunkom określonym w § 48 ust. 4 i ust. 5 

Rozporządzenia. Ponadto zapis powinien być czytelny i niebudzący żadnych wątpliwości oraz powinien 

zawierać: 

1) określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru; 

2) płeć i nazwę konia; 

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia; 

4) imię i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy; 

5) imię i nazwisko jeźdźca (powożącego); 

6) wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie albo określenie wielkości handikapu w gonitwie kłusaków; 

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; 

8) czytelny podpis osoby upoważnionej do zapisu konia. 

§ 6 

1 Po zakończeniu przyjmowania zapisów organizator: 

1) przeprowadza losowanie numerów startowych dla poszczególnych koni; 

2) ustala kolejność gonitw w danym dniu wyścigowym; 

3) weryfikuje dokonanie wpłaty za zapis; 

4) ujawnia zapis. 

2 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, godziny rozpoczęcia poszczególnych gonitw, numery startowe, jeźdźców, wagi, 

okulary, bez bata i przekazuje ją organizatorowi, który publikuje ją na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl. 

3 Zapisy koni do gonitw niespełniające wymogów określonych w Rozdziale 2 § 2 i 3 oraz wymogów 

Rozporządzenia są nieważne. 

4 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 kaucja nie 

pokrywają w całości tej opłaty. 

5 Zapisy są tajne do momentu ich ujawnienia. 

§ 7 

1. Warunkiem wypłaty nagrody w gonitwie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie organizatorowi 

(pocztą lub kurierem) oryginałów dokumentów aktualnych w danym roku, tj.: 

1) oświadczenia właściciela/trenera/jeźdźca/pracownika obsługi stajni oraz 

2) dyspozycji finansowej. 

2. 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. 

3. Brak dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 spowoduje wstrzymanie wypłaty nagród 

wyścigowych. 

 

 

http://www.torsluzewiec.pl/
http://www.torsluzewiec.pl/
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Rozdział 3 

Wycofywanie koni z gonitw 

§ 8 

1. Wycofanie konia z gonitwy może być dokonane przez złożenie organizatorowi pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy, zawierającego:  

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia; 

2) określenie gonitwy, z której koń jest wycofany i datę jej przeprowadzenia; 

3) nazwę konia i stajni wyścigowej; 

4) czytelny podpis osoby wycofującej konia z gonitwy. 

2. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy składa się w następujących terminach: 

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) 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 należy wnieść stosowną  

opłatę określoną w § 11.  

4. W razie wycofania konia z gonitwy, część opłaty, o której mowa w § 48 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, 

nie podlega zwrotowi. 

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. 519-009-236. 

7. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne. 

 

Rozdział 4 

Zmiana jeźdźca  

§ 9 

1. Właściciel konia lub osoba przez niego pisemnie upoważniona zgłasza organizatorowi zmianę 

dosiadu jeźdźca (powożącego) zapisanego do danej gonitwy (wg wzoru zał.nr 3), najpóźniej do 

godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, poprzez 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. 519-009-236. 

 

Rozdział 5 

Opłata za zapis konia do gonitwy 

§ 10 

1. Jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu konia do gonitwy, właściciel konia jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty, na którą składa się: 

1) część stała w wysokości: 

a) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskiej czystej 

krwi oraz półkrwi, 
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b) 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) dla kłusaków; 

c) 230 zł ( słownie: dwieście trzydzieści złotych) od gonitw płotowych. 

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, z wyjątkiem gonitw przeznaczonych dla koni pełnej krwi angielskiej i 

arabskich czystej krwi IV grupy, w których opłata za zapis wynosi 1 zł.  

b) w gonitwach międzynarodowych kat. B: 2,0% (słownie: dwa procent) wartości nagrody 

za I (pierwsze) miejsce,  

c) w pozostałych gonitwach międzynarodowych: 2,5% (słownie: dwa i pół procent) wartości 

nagrody za I (pierwsze) miejsce, 

d) w gonitwach z wczesnymi zapisami: 3,0% (słownie: trzy procent) wartości nagrody za I 

(pierwsze) miejsce i jest płatna w ratach w terminach i wysokości określonej w warunkach 

danej gonitwy; 

3) część stałą opłaty za zapis organizator przeznacza na wypłatę honorarium dla: 

a) jeźdźca (powożącego) za dosiadanie (powożenie) konia w gonitwie – w wysokości 110 

złotych brutto (słownie: sto dziesięć złotych), 

b) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płotowej – w wysokości 190 zł brutto (słownie: 

sto dziewięćdziesiąt złotych), 

c) obsługi stajni – w wysokości 40 złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych) w przypadku 

koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz półkrwi; 

4) część stała i zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec podwyższeniu  

o przewidziane w przepisach prawa podatki; 

5) istnieje możliwość dodatkowego zapisu konia do gonitwy z wczesnymi zapisami,  

w terminie ostatniego skreślenia koni do tej gonitwy. W powyższym przypadku opłata za zapis 

wynosi 20% (słownie: dwadzieścia procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce. 

2. Najpóźniej w dniu pierwszego zgłoszenia konia do gonitw w sezonie należy wnieść na konto 

organizatora (Bank PKO BP nr: 13 1020 1042 0000 8302 0282 1932) kaucję na zabezpieczenie 

należnych opłat za zapisy w wysokości minimum 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jednak nie mniej 

niż wynosi suma wymagalnych opłat za zgłoszone do zapisu konie.  

3. Opłaty za zapisy są rozliczane z należnymi nagrodami za zajęte miejsce w przeprowadzonych 

gonitwach. Natomiast kaucja zostanie zwrócona po uwzględnieniu wszelkich zobowiązań 

właściciela wobec organizatora po zakończeniu sezonu lub na wniosek właściciela po ostatnim  

w sezonie starcie jego koni. 

4. Zapisujący zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem 

konia do gonitwy.  

5. Opłaty dokonane w związku z zapisem uznanym za nieważny nie podlegają zwrotowi. 

 

Rozdział 6 

Opłata za wycofanie konia z gonitwy 

§ 11 

1. Opłata za wycofanie konia z gonitwy: 

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; 

2) ze względów weterynaryjnych dla koni starszych niż 2-letnie konie pełnej krwi angielskiej  

i starszych niż 3-letnie konie arabskie czystej krwi 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: 
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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; 

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 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, 

4) opłata za wycofanie konia z gonitwy określona w pkt 1, 2, 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 § 10 ust.1 pkt 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.  

 

Rozdział 7 

Nagrody wyścigowe i premie 

§ 12 

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: 

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/powożący. W przypadku, gdy konia 

dosiada jeździec amator, nagrodę przysługującą jeźdźcowi otrzymuje właściciel konia. 

 

Rozdział 8 

Ochrona Danych Osobowych  

§ 13 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można 
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skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

1) organizacji i przeprowadzenia wyścigów konnych, w tym m.in. dokonania zapisu koni do 

gonitw oraz ich ewentualnego wycofania, a także wydania nagrody - podstawą prawną 

przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2) spełnienia wymogów prawnych w tym dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych - 

podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi  

z organizacją wyścigów konnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego 

jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

4) przesyłania informacji handlowych oraz treści marketingowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Administratora - w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą 

stosownej zgody – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5) wykorzystywania zarejestrowanego wizerunku - w przypadku wyrażenia przez osobę, której 

dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku - podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 można wycofać  

w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

wycofaniem. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na 

podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane: 

1) do momentu zakończenia procesu związanego z organizacją wyścigów albo 

2) do momentu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanymi wyścigami albo 

3) do momentu wycofania zgody (w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie 

zgody) albo 

4) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo 

5) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują  

w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku  

z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod@totalizator.pl
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8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji 

procesu związanego z uczestnictwem w wyścigach konnych. Odmowa podania danych osobowych 

w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w wyścigach konnych.. 

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Osoba, która przekazuje Administratorowi dane osobowe innej osoby w związku z realizacją 

czynności wynikających z niniejszego Regulaminu, jest zobowiązana do przekazania powyższych 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane przekazała Administratorowi, 

jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz zobowiązana jest 

poinformować o zakresie przekazanych danych do Administratora. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

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 rok życia (słownie: szesnasty). 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 Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 2001 

r. o wyścigach konnych oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 

2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 

§ 15 

Integralną część Regulaminu stanowią: 

1) załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszenia konia do gonitwy; 

2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy; 

3) załącznik nr 3 – wzór formularza zmiany dosiadu jeźdźca zapisanego do danej gonitwy; 

4) załącznik nr 4 – dyspozycja finansowa właściciela konia dotycząca nagród pieniężnych 

wygranych w gonitwach w sezonie 2023; 

5) załącznik nr 5 – oświadczenie właściciela/ trenera/ hodowcy/ jeźdźca/ pracownika obsługi 

stajni/ rezydenta; 

6) załącznik nr 6 – oświadczenie nierezydenta właściciela/ trenera/ hodowcy/ jeźdźca/ 

pracownika obsługi stajni; 

7) załącznik nr 6a – Declaration of non-resident owner /trainer/ breeder/ jockey/ stable personnel.  
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 ZGŁOSZENIE KONIA  

 

 

Gonitwa nr................................. dnia ................................ 2023 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: 519 009 236 

 

Wraz z zapisem należy złożyć potwierdzenie opłaty za zapis. 

 

TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 

Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie 

ul. Puławska 266 02-684 WARSZAWA 

Nr konta: 13 1020 1042 0000 8302 0282 1932 

IBAN: PL13 1020 1042 0000 8302 0282 1932 BIC: BPKOPOPW                                                                                                                                    
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WYCOFANIE KONIA 

 

 

 

Gonitwa nr........................... dnia..................................2023 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: 519 009 236 
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ZMIANA DOSIADU JEŹDŹCA 

 

 

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: 519 009 236 
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Dyspozycja finansowa właściciela konia dotycząca nagród pieniężnych wygranych w gonitwach  

w sezonie 2023 

(a financial instruction of horse owner concerning prize money won in races in 2023 racing season) 

 

Dowóz koni (km) (distance of arrival of horses; km) 

 

                                                                                              

Niniejszym oświadczam, iż wymienione poniżej konie 

(I hereby declare, that horses named below) 

Nazwa konia (name of the horse) Nazwisko i imię trenera (coach name and surname) 

  

  

  

  

 

Stanowią własność/współwłasność następujących osób/podmiotów: 

(mentioned above horses are owned/co-owned by the following persons/enterprises) 

 

 Nazwisko i imię/Nazwa (name and surname/Company name) % udziałów 

(% of participation) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

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 the prize money 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. 
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Podpisy właścicieli (signatures of the owners) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Miejscowość i data (place and data) 

e-mail: sluzewiec@totalizator.pl 

e-mail: zapis@totalizator.pl  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

mailto:sluzewiec@totalizator.pl
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OŚWIADCZENIE REZYDENTA 

właściciela / trenera / hodowcy / jeźdźca / pracownika obsługi stajni1 

 

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 (nazwa konia) …………………………………………………………….......................................................... 

proszę przekazywać na rachunek nr ………………………………………………………..………….……………… 

właściciela konta  …………………………………………………………………….………………….…………..…… 

prowadzony w Banku …………………………………… 

 

Oświadczam4, że w …………………. roku prowadzę / nie prowadzę1 pozarolniczą działalność gospodarczą 

związaną z  chowem i  hodowlą, trenowaniem lub dosiadaniem koni. 

W przypadku zmiany którejkolwiek informacji wykazanej powyżej, zobowiązuję się o niej pisemnie powiadomić 

organizatora wyścigów konnych najpóźniej w dniu odbycia się pierwszej gonitwy po zmianie danych poprzez 

złożenie nowego oświadczenia według niniejszego wzoru. Przyjmuję do wiadomości, że podanie płatnikowi 

nieprawdziwych informacji lub niedostarczenie wymaganych danych, a także brak aktualizacji danych 

w przypadku wystąpienia zmian, może oznaczać powstanie zaległości podatkowej na skutek 

niepobrania przez płatnika podatku. W takim przypadku: 

▪ właściwy organ Krajowej Administracji Skarbowej wyda decyzję o odpowiedzialności podatnika na 

podstawie art. 30 § 5 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 800 

z późn. zm.) 

▪ opisany czyn może zostać stypizowany jako przestępstwo bądź wykroczenie oszustwa podatkowego 

z art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 

1958 z późn. zm.), które polega m. in. na złożeniu przez podatnika płatnikowi oświadczenia, w którym 

podatnik podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 

objętych nim danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie 
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………………………………………….………………………… 

        Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na potrącanie z należnych nagród i premii przysługujących mi z tytułu 

wygranych w wyścigach konnych, finansowanych przez Totalizator Sportowy jak i przez inne podmioty 

zewnętrzne, wierzytelności przysługujących Totalizatorowi Sportowemu wobec mnie z tytułu nieopłaconych 

zapisów koni do gonitw jak i innych umów łączących mnie z Totalizatorem Sportowym (m.in.: najmu boksów 

stajennych, najmu lokalu).  

 

 

………………………………………….………………………… 

      Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo 

oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. mojego wizerunku 

utrwalonego na wykonanych mi fotografiach/nagraniach w celach promocyjnych  

 

 

………………………………………….………………………… 

      Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam / nie wyrażam1 zgodę wykorzystanie adresu elektronicznego w celu 

przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

………………………………………….………………………… 

      Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
1 niepotrzebne skreślić 
2 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 

  

e-mail: sluzewiec@totalizator.pl  
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OŚWIADCZENIE NIEREZYDENTA 

właściciela/ trenera/ hodowcy/ jeźdźca/ pracownika obsługi stajni1 

 

Nazwisko i imię / Nazwa:  

 

Adres zamieszkania / siedziba:  

Kod pocztowy:  Miasto:  Kraj: 

   

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

   

adres do korespondencji2: 

 

Telefon kontaktowy oraz adres email: 

 

Miejsce urodzenia3 

 

Data urodzenia3 

 

Nr identyfikacyjny podatnika5 

 

   

Rodzaj numeru identyfikacyjnego /dokumentu 

stwierdzającego tożsamość/ 

Kraj wydania numeru 

identyfikacyjnego /dokumentu 

stwierdzającego tożsamość 

  

Imię Ojca3:  Imię matki3:  

  

 

Ewentualne należności z tytułu udziału w wyścigach konnych w sezonie …………………………………..………. 

konia (nazwa konia) …………………………………………………….…..…………………………………… proszę 

przekazywać na mój rachunek w Banku …………………………………………………………………………….. nr: 

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

 

 Oświadczam, że w ………………….. roku prowadzę / nie prowadzę1 działalność gospodarczą związaną z 

chowem i hodowlą, trenowaniem lub dosiadaniem koni.  

Zamierzam / nie zamierzam opodatkować przychody z tytułu nagród wyścigowych w swoim kraju.4 

 

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. 

 

……………………………………………………………….…… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na potrącanie z należnych nagród wyścigowych/premii, finansowanych przez 

Totalizator Sportowy jak i przez inne podmioty zewnętrzne, wszelkich moich zobowiązań w stosunki do Totalizator 
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Sportowy Sp. z o.o. z tytułu nieopłaconych zapisów koni do gonitw jak i innych umów łączących mnie z 

Totalizatorem Sportowym (m.in.: najmu boksów stajennych, najmu lokalu).  

 

 

……………………………………………………………….…… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo 

oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. mojego wizerunku 

utrwalonego na wykonanych mi fotografiach/nagraniach w celach promocyjnych  

 

 

……………………………………………………………….…… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam / nie wyrażam1 zgodę wykorzystanie adresu elektronicznego w celu 

przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

………………………………………….………………………… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 
1  niepotrzebne skreślić 
2  wypełnić jeśli jest inny niż powyżej  
3  wypełniają osoby fizyczne   
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.  
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.  

 

Email: sluzewiec@totalizator.pl 
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DECLARATION OF NON-RESIDENT 

OWNER/ TRAINER/ BREEDER/ JOCKEY/ STABLE PERSONNEL1  

 

First name and surname /Company name: 

 

Address of residence  / seat: 

 

Post code:  City: Country: 

   

Street: House number: Apartment number: 

   

Correspondence address 2: 

 

Contact phone number and email address: 

 

Place of birth 3 

 

Date of birth 3 

 

Tax identification number 5  

 

   

Type of identification number / identity document Country of issuance of the identification 

number / identity document 

 

  

Father's name3: Mother's name3: 

  

 

Any possible claims for participation in horse races in 2022 racing season by……………….…..…………………………………… 

horse, should be transferred to my bank account number:……………………………………………………………………………… 

in Bank ..........................................................................................................................................................................................  

 

I hereby declare / not declare 1  that in 2022 I run business activity related to raising, breeding, training or riding horses.  

 

I intend / not intended 1  to tax income from racing prize money in my country. 4 

 

 

In case of any changes of the above-mentioned information, I commit myself to notifying the organizer of the horse races 

of this fact, on the day of the first race after the data change at latest. 
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……………………………………………………………….…… 

Date and signature of the person making the statement 

 

 

I agree /not agree 1   to deduct from my due racing prizes/bonuses, financed by Totalizator Sportowy and other external 

entities, all my obligations in relation to Totalizator Sportowy Sp. z o. o. due to unpaid entries as well as other contracts 

connecting me with Totalizator Sportowy (e.g. rental of stable boxes, rental of premises).  

 

                                                                                                                   

……………………………………………………………….…… 

Date and signature of the person making the statement 

 

 

I, the undersigned, agree / not agree 1 to gratuitous consolidation and unlimited in time and territorial multi use by the 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. my image recorded on photographs and recordings for promotional purposes. 

 

                                                                                                                   

……………………………………………………………….…… 

Date and signature of the person making the statement 

 

 

 

 

 
1  Delete as appropriate 
2  Complete if different from above 
3 To be filled in by natural persons   
4  In the event of notifying the intention to tax revenues from racing prizes in a country other than Poland, it is necessary to send, 

by the day of the race at latest, a certificate issued by the competent administration office confirming the fact of conducting 

business activity and paying taxes in another country.  
5  Identification number for tax or social security purposes obtained in the country in which the taxpayer is domiciled, and in the 

absence of such number, number of the document confirming identity obtained in that country.  

 

Email: sluzewiec@totalizator.pl 
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