
………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em II bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em II bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (ujeżdżenie amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em II bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii ujeżdżenie amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

 

 



………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em III bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii skoki amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em III bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii skoki amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość) 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, uczelnia-skrót) 

OŚWIADCZENIE (skoki amator) 

               Oświadczam iż nie uzyskałam/em III bądź wyższej klasy sportowej w 2018r. i w następnych oraz nie 

posiadam uprawnień sportowych II stopnia, co zgodnie z regulaminem technicznym Akademickich Mistrzostw 

Polski w Jeździectwie 2021/2022, pozwala mi na start w kategorii skoki amator.  

……………………………………………. 

(podpis) 

 

 

    


