
 Akcja tradycyjnie będzie miała do-
datkowe wsparcie promocyjne, 
aby Państwa oferta dotarła do 
jak najliczniejszej grupy zainte-

resowanych. Katalog zamieścimy na stro-
nie internetowej PZHK, „Hodowcy i Jeźdźca”.

Jak zamówić reklamę?
 Wypełnij formularz zgłoszeniowy.  
 Do formularza dołącz zdjęcia koni.
 Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami 
wyślij: 
   – mailem na adres lik@hij.com.pl lub 
   – pocztą na adres: 
 Polski Związek Hodowców Koni 
 ul. Koszykowa 60/62 m. 16
 00-673 Warszawa
 z dopiskiem: STANÓWKA

Po ukazaniu się kwartalnika otrzymasz 
od nas fakturę.

2023Stanówka
Po raz kolejny przygotowujemy katalog, 
w którym będziemy promować ogiery z licencją PZHK. 
Ceny są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla członków OZHK, 
WZHK i związków rasowych, którzy regularnie 
opłacają składki. 

CAŁA STRONA

Tak wyglądały reklamy w ubiegłych latach:

1/2 STRONY 1/4 STRONY

Termin nadsyłania reklam upływa 8 stycznia 2023 r.



Reklamodawca

Dane konia do reklamy

Rodowód konia

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego konia, prosimy o powielenie formularza opisu. 

Zamówienie reklamy
Zamawiam reklamę „Stanówka 2023” w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” według poniższego opisu:

Uwagi:
 Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu. Faktura zostanie wystawiona na podstawie powyższego zamówienia.
 Płatność po ukazaniu się reklamy na podstawie faktury VAT.
 Reklamodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie lub prawa do przetwarzania wszelkich materiałów załączonych do niniejszego  
zamówienia i przeznaczonych do wykorzystania.
 Powyższe zamówienie jest wiążącym strony dokumentem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obsługą reklamy w czasopiśmie „Hodowca i Jeździec” (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany,  
iż mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

......................................................................                      ................................................................................................
           Data zamówienia        Podpis osoby składającej zamówienie

Formularz zamówienia reklamy „Stanówka 2023” w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

Nazwa firmy

Adres

Regon/NIP

Osoba zamawiająca

Numer telefonu

Adres e-mail

Nazwa konia i rasa

Numer licencji

Data urodzenia

Wymiary

Bonitacja

Hodowca

Właściciel 

Jestem członkiem PZHK Nie jestem członkiem PZHK

Cała strona 500 zł netto 700 zł netto

1/2 strony 300 zł netto 400 zł netto

1/4 strony 150 zł netto 250 zł netto

Ojciec: Ojciec: 

Matka: 

Matka: Ojciec: 

Matka: 

Opis konia
(opis kariery 
użytkowej 
konia będzie 
weryfikowany  
z bazą PZHK)

1/4 strony:  
do 500 znaków 
ze spacjami 

1/2 strony: 
do 900 znaków 
ze spacjami

1 strona: 
do 1000 znaków 
ze spacjami 

Dane kontaktowe: 
imię, nazwisko, 
adres, telefon, 
strona www, itp.


