Informacja dla Organizatora
przystępującego do cyklu Mazowiecki Talent Jeździecki (w skrócie MTJ) wobec Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego (w skrócie WMZJ)
1. Po stronie WMZJ leży
1.1. Zapewnienie Organizatorowi nagród (pucharki i flot’s) dla wszystkich zawodników obecnych na
zawodach w wieku i w zakresie przewidzianym przez Regulamin MTJ.
1.2. Przygotowanie przez Koordynatora MTJ listy osób do nagrodzenia na podstawie list startowych
(z rokiem urodzenia) udostępnionych przez Organizatora.
1.3. Prowadzenie przez Koordynatora MTJ rankingu na podstawie wyników i publikowanie go na
stronie mtj.waw.pl.
2. Po stronie Organizatora leży
2.1. Przygotowanie
o Zawody muszą być wpisane do kalendarza WMZJ, a propozycje zatwierdzone.
o Wybór co najmniej 2 dyscyplin opisanych w Regulaminie MTJ.
o Uzgodnienie z Koordynatorem MTJ sposobu przekazania nagród. (Koordynator nie zawsze może
być obecny na wszystkich zawodach objętych cyklem MTJ).
o Zarezerwowanie w harmonogramie zawodów czasu na dekorację MTJ bezpośrednio po
zakończeniu konkursu.
2.2. Propozycje
o Cyklem MTJ domyślnie objęte wszystkie konkursy wymienione w propozycjach, które spełniają
warunki opisane Regulaminie MTJ, chyba że Organizator uzgodni z Koordynatorem MTJ inaczej.
o Organizator zobowiązuje się umieścić w propozycjach:
1. Logotyp MTJ dostępny do pobrania http://mtj.waw.pl/PDF/logoMTJ2.png
2. Informację, które konkursy są objęte cyklem.
3. Informację, że dekoracja MTJ odbędzie się bezpośrednio po konkursie dla wszystkich
zawodników od 8 do 15 lat.
4. Link do Regulaminu MTJ, ewentualnie dodatkowo jako załącznik do propozycji wersja skrócona
Regulaminu.
o W przypadku zawodów kilkudniowych cyklem MTJ objęte są tyko te dni, w którym rozgrywane są
konkursy co najmniej 2 dyscyplin.
2.3. Dekoracja
o Dekoracja MTJ odbywa się bezpośrednio po konkursie, ale przed właściwą dekoracją. Do dekoracji
zaproszeni są wszyscy uczestnicy w wieku od 8 do 15 lat niezależnie od uzyskanego wyniku.
o Podczas każdej dekoracji konferansjer ogłasza, że nagrody funduje WMZJ w ramach
Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego. Przykładowa „ściągawka” dla konferansjera.
3. Zakończenie cyklu
3.1. WMZJ funduje nagrody dla zwycięzców MTJ w kategorii Młodzik oraz Junior Młodszy.
3.2. Koordynator przygotuje dla wszystkich uczestników MTJ dyplomy do rozdania na zakończenie cyklu
rocznego MTJ.
3.3. Koordynator przygotuje Organizatorowi listy zawodników, których należy zaprosić na galę zamknięcia
cyklu MTJ. Będą to zawodnicy, których zgłoszenia na zawody przyjął Organizator, ponieważ tylko
Organizator ma dostęp do danych kontaktowych z zawodnikiem.
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4.

5.

WMZJ zastrzega prawo do odmowy
4.1. Zapewnienia nagród dla osób zgłoszonych do konkursów później niż 24h przed rozpoczęciem
zawodów lub osób, które zmieniły zgłoszenie. Jeżeli liczba osób zgłoszonych „w ostatniej chwili”
będzie zbyt duża, Koordynator MTJ może nie być w stanie zapewnić nagród w odpowiedniej ilości.
4.2. Przyjęcia zawodów do cyklu MTJ w przypadku wyczerpania środków finansowych, które Zarząd WMZJ
przeznaczył na MTJ.
Organizator może
5.1. Zrezygnować z objęcia zawodów cyklem TMJ w terminie do 7 dni przed terminem zawodów.
5.2. Wykorzystać zaświadczenie o wolontariacie z logo MTJ dla wolontariuszy pracujących na zawodach.

Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować na adres kontakt@mtj.waw.pl.
Z poważaniem
Ewa Hadała-Mikołajczuk
Koordynator MTJ
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