
Ranking Polish Prestige (RPP)  

Regulamin 

Ranking Polish Prestige (RPP) jest to prywatny system nagród pieniężnych dla polskich 

właścicieli koni sportowych, zapisanych do RPP i uczestniczących w nominowanych do RPP 

konkursach jeździeckich organizowanych w Polsce w okresie od 1.07.2013 do 31.12. 2013 r. 

 

1. Fundusz Nagród 

2. Pula nagród w konkursie 

3. Podział puli nagród  

4. Zgłaszanie koni do RPP 

5. Wypłata nagród 

Fundusz Nagród 
1. Polish Prestige sp z o.o. i MGZ Gama sp. z o.o. w celu realizacji projektu RPP tworzą Fundusz 

Nagród, który przechowywany będzie na koncie nr 88 1030 1654 0000 0000 0347 6001 w Banku 

Handlowym w Warszawie SA, należącym i zarządzanym przez  Polish Prestige. 

2. MGZ Gama sp. z o.o.  ufunduje dla RPP nagrody pieniężne  w  ogólnej kwocie 20.000,00 PLN 

netto, które będą wypłacone w 20 konkursach jeździeckich, wybranych we współpracy z 

organizatorami prestiżowych zawodów jeździeckich odbywających się w Polsce okresie od 

1.07.2014 do 31.12.2014. 

3. Organizatorzy zawodów, którzy chcą nominować wybrane konkursy do RPP wniosą  do 

Funduszu Nagród  opłatę  nominacyjną w wysokości 200 zł netto  za każdy nominowany 

konkurs. 

4. Polscy właściciele koni, którzy chcą zapisać konie do RPP wniosą opłatę wpisową w wysokości   

50 zł netto od konia i tylko oni uczestniczyć będą w podziale nagród.  

5. Środki wpłacone do Funduszu Nagród zostaną w całości wypłacone w postaci nagród 

pieniężnych właścicielom koni zapisanych do RPP w konkursach nominowanych do RPP.  

Pula Nagród w konkursie nominowanym  
1. Pula Nagród w każdym konkursie nominowanym do RPP składać się będzie z trzech 

elementów:  

a) 1.000 zł  sponsoringu MGZ Gama sp. z o.o. 

b) 200 zł  opłaty nominacyjnej  od organizatora zawodów   

c) sumy opłat za konie zapisane  do RPP w danym nominowanym konkursie w wysokości  

równej ilości zgłoszonych koni x 50zł.  

Podział puli nagród 
1. W podziale puli nagród uczestniczą jedynie właściciele koni zapisanych do RPP , którzy na 

dzień rozegrania konkursu  są wpisani w paszportach koni jako obywatele polscy (posiadają 

nr PESEL) lub osoby prawne, zarejestrowane na terenie Polski (posiadają polski NIP i REGON). 



2. Kolejność miejsc w RPP ustala się na podstawie kolejności oficjalnych, zatwierdzonych 

wyników konkursu ogłoszonych przez organizatora zawodów, poprzez pominięcie koni nie 

zapisanych do RPP . 

3. Rozdział puli nagród RPP w konkursie nominowanym do RPP pomiędzy konie zapisane do 

RPP będzie następujący: 

a) I m – 40% 

b) II m – 30 % 

c) III m – 15% 

d) IV m – 10% 

e) V m – 5% 

4. W przypadku wyniku ex equo  w klasyfikacji RPP suma nagród z miejsc ex equo będzie 

dzielona pomiędzy wszystkie konie zapisane do RPP, które zajęły to samo miejsce. 

5. W przypadku, gdy w konkursie startuje mniej koni zapisanych do RPP niż  5, nagrody za 

miejsca nierozegrane nie będą wypłacane lecz przeznaczone na Fundusz Nagród na następny 

rok. 

Zapisanie konia do Rankingu 
1. Zapisanie konia do RPP odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego „on line” 

znajdującego się na stronie internetowej www.polishprestige.pl  lub przesłanie formularza 

pocztą , najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem zawodów oraz wniesienie opłaty 

wpisowej w wysokości  61,50 zł  (50 zł + 23% VAT)  na konto Polish Prestige sp. z o.o. nr 88 

1030 1654 0000 0000 0347 6001 w Banku Handlowym w Warszawie SA, nie później niż 3 dni 

robocze przed dniem początku zawodów.  

2. Przyjęcie konia do RPP zostanie ogłoszone na  stronie www.polishprestige.pl  w terminie 1 

dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia. 

3. Właścicielem konia jest osoba fizyczna lub prawna, która wpisana jest do paszportu konia 

jako właściciel w dniu rozgrywania konkursu. 

4. Opłaty wpisowe do RPP za konie , które nie wystartowały w konkursie nie będą zwracane. 

Późny zapis 
1. Dopuszcza się dodatkowy zapis konia do RPP, nie później jednak niż w przeddzień pierwszego 

dnia zawodów za podwójną opłatą wpisową w wysokości 123 zł ( 100 zł + 23 zł VAT) od konia, 

2. Opłatę za późny zapis wnieść należy w gotówce w kasie organizatora Zawodów. 

3. Koń zostanie przyjęty do RPP na podstawie wypełnionego formularza Zgłoszenia Konia i 

dowodu wpłaty opłaty wpisowej przesłanych pocztą elektroniczną  na adres 

pp@polishprestige.pl  nie później niż do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym pierwszy dzień 

zawodów. 

Wypłata nagród 
1. Ostateczne pule nagród w konkursach  nominowanych do RPP Polish Prestige ogłosi na 

swojej stronie www.polishprestige.pl  najpóźniej w dniu początku zawodów.  

2. Ostateczny podział nagród pomiędzy właścicieli koni biorących udział w RPP zostanie 

ogłoszony na www.polishprestige.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia zatwierdzonych wyników 

zawodów przez organizatora.  

http://www.polishprestige.pl/
http://www.polishprestige.pl/
mailto:pp@polishprestige.pl
http://www.polishprestige.pl/
http://www.polishprestige.pl/


3. Nagrody zostaną wypłacone przez Polish Prestige sp. z o.o.  właścicielom koni na konto 

wskazane w formularzu zgłoszenia konia do RPP w ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia 

oficjalnych wyników zawodów.  

 

Marek Grzybowski, Piastów  25 lipca  2014 r. 


