Umowa
Zawarta w dniu ................................................
Pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców Koni,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 lok.16,
zwanym dalej PZHK, reprezentowanym przez
1) .................................................................................
2) .................................................................................
a .................................................................................................................................................................................... ,
zamieszkałym(ą) w ........................................................................................................................................................ ,
legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ........................................ nr ............................................................ ,
wydanym w dniu ................................. przez .............................................................................................................. ,
numer Pesel ......................................................................... , NIP ............................................................................... ,
* a ................................................................................................................................................................................. ,
z siedzibą w ................................................................................................................................................................... ,
reprezentowanym(ą) przez ........................................................................................................................................... ,
numer Regon ....................................................................... , NIP ................................................................................
/* dotyczy osób prawnych/
zwanym(ą) dalej Właścicielem

§1
1.

Właściciel oświadcza, że jest właścicielem konia (i) /nazwa i nr identyfikacyjny/ ..................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2.

3.

4.

5.
6.

Właściciel oświadcza, że chce poddać konia (e) ocenie wartości użytkowej poprzez 60/100-dniowy
trening zakończony próbą dzielności, /zgodnie z ustawą z dnia 29.06.2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. Nr 133, poz.921 z późniejszymi zmianami i programami
hodowlanymi dla koni ras małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej.
Właściciel oświadcza, że koń (ie) spełnia warunki do poddania stacjonarnej próbie
wierzchowej/zaprzęgowej, zwanej dalej 60/100-dniowym treningiem, określone w stosownym
programie hodowlanym i warunkach podanych przez PZHK.
Właściciel oświadcza, że klacz (e) nie jest źrebna *
Właściciel oświadcza, że klacz jest źrebna, a jej ciąża w momencie rozpoczęcia treningu nie
przekracza 3 miesiąca. *
(* jedno skreślić)
W przypadku klaczy 4 i 5-letnich Właściciel oświadcza, że klacz (e) nie starowała w zawodach
jeździeckich szczebla regionalnego lub ogólnopolskiego.
Właściciel zobowiązuje się przedstawić do 60/100-dniowego treningu wyłącznie konie zdrowe,
z rozczyszczonymi kopytami, zaopatrzone w paszport konia oraz aktualne szczepienia przeciwko
grypie.
§2

PZHK wskazuje jako właściwy do przeprowadzenia 60/100-dniowego treningu w dniach .......................... ,
Zakład Treningowy w ................................................ .
§3
1.

PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy spełnia warunki do przeprowadzania
stacjonarnych prób wierzchowych/zaprzęgowych, zwanych dalej 60/100-dniowym treningiem
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2.

3.

/zgodnie z ustawą z dnia 29.06.2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. Nr 133, poz.921 z późniejszymi zmianami/.
PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy spełnia warunki do właściwego utrzymywania koni
podczas treningu zakończonego próbą dzielności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 116, poz. 778). PZHK oświadcza ponadto, że Zakład Treningowy
przeprowadzi 60/100-dniowy trening, zakończony próbą dzielności i będzie utrzymywać konie
zgodnie
z dokumentami
„Program
studyjny
60/100-dniowego
treningu
wierzchowego/zaprzęgowego koni” oraz „Warunki jakie powinien spełniać zakład treningowy
o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy.
PZHK dołoży należytej staranności by wskazany Zakład Treningowy spełniał powyższe warunki
podczas 60/100-dniowego treningu.
§4

1.
2.

PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie
warunków określonych w § 3, ust 1-3 umowy.
Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe i w wypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody
związanej z poddaniem konia 60/100-dniowemu treningowi, z wyjątkiem przypadków poronień
i martwo urodzonych źrebiąt, skieruje swoje roszczenia przeciwko Zakładowi Treningowemu.
§5

1.
2.

PZHK oświadcza, że koszt przeprowadzenia oceny wartości użytkowej konia, o której mowa w § 1,
ust.2 umowy wynosi ......................... zł. brutto /słownie: .................................................................. /
Kwota ta będzie płacona w następujący sposób:
a. 30% wpłaca właściciel na konto PZHK nr 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 najpóźniej w ciągu
7 dni od podpisania niniejszej umowy, po wystawieniu faktury przez PZHK. Brak zapłaty
spowoduje wycofanie konia z 60/100-dniowego treningu.
b. pozostała należność w wysokości 70% zostanie wpłacona przez PZHK, zgodnie z umową zawartą
pomiędzy PZHK i Zakładem Treningowym, pod warunkiem uzyskania przez PZHK dotacji
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na częściowe dofinansowanie kosztów oceny wartości
użytkowej koni.
W wypadku nie otrzymania przez PZHK dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt. b, Właściciel
zobowiązuje się do zapłaty kwoty 70% kosztów treningu na rzecz wskazanego Zakładu
Treningowego.
§6

1.

2.
3.
4.

Właściciel na własny koszt dostarczy i odbierze swojego konia bezpośrednio z Zakładu
Treningowego. Z czynności tych sporządza się protokół podpisany przez Zakład Treningowy
i właściciela.
Właściciel ponosi odpowiedzialność za nieodebranie w terminie konia, zarówno po zakończeniu
treningu, jak i w przypadku zaprzestania treningu.
Koń powinien być odebrany przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności,
po jej zakończeniu.
W wypadku nieodebrania konia w terminie, Właściciel jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zakładu
Treningowego kwoty 50% kosztów treningu dziennego za każdy dzień pobytu konia oraz kary
umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 50% kosztów treningu dziennego.
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§7
1.

2.

3.
4.

PZHK oświadcza, że Zakład Treningowy zapewnia trening i całkowite utrzymanie konia,
tj.: wyżywienie, obsługę, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Warunki jakie powinien
spełniać Zakład Treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”.
Wszelkiego rodzaju konieczne zabiegi /leczenie/ weterynaryjne, ze szczepieniem, pobieraniem krwi,
odrobaczaniem, usuwaniem wilczych zębów oraz rozczyszczaniem i podkuwaniem kopyt włącznie,
wykonywane będą na koszt Właściciela. Zgody Właściciela nie wymagają zabiegi ratujące życie
konia.
W wypadku kosztów leczenia przekraczających kwotę 300 zł. Zakład Treningowy zobowiązany jest
do uzyskania pisemnej zgody Właściciela pod rygorem nieważności.
PZHK oświadcza, że Zakład Treningowy pokrywa koszty zabiegów lub leczenia weterynaryjnego, gdy
przyczyny ich wykonania leżą po stronie Zakładu Treningowego.
§8

1.

2.
3.

4.

Jeżeli z powodu choroby konia lub innego zdarzenia, niezależnego od Zakładu Treningowego,
trening nie będzie mógł być kontynuowany, PZHK oświadcza, że Zakład Treningowy zawiadomi
niezwłocznie, pisemnie PZHK i Właściciela konia, który jest zobowiązany do odbioru konia w ciągu
7 dni od otrzymania zawiadomienia.
W takiej sytuacji Zakład Treningowy otrzyma zapłatę wyłącznie za faktyczny czas pobytu i treningu
konia w Zakładzie Treningowym. Opłata dzienna za trening i pobyt konia wynosi ............................ zł,
a za sam pobyt .......................... zł. /75% kosztów dziennego treningu i pobytu/ Koszty pobytu konia
w okresie od dnia wycofania konia z treningu do dnia odebrania konia z Zakładu Treningowego
pokrywa Właściciel.
W wypadku gdy koń zaprzestanie treningu przed 18/30 dniem 60/100-dniowego treningu, PZHK
zwróci nadpłaconą kwotę Właścicielowi.
W wypadku gdy koń zaprzestanie treningu po 18/30 dniu 60/100-dniowego treningu, a dotacja,
o której mowa w § 5 umowy, nie zostanie uzyskana przez PZHK, Właściciel zobowiązuje się zapłacić
na rzecz Zakładu Treningowego, należność za wykonany trening i pobyt konia po 18/30 dniu
treningu w wysokości, o której mowa w ust. 2.
W wypadku, gdy koń zostanie zabrany przez Właściciela po 18/30 dniu 60/100-dniowego treningu,
bez wskazania istotnych przyczyn leżących po stronie Zakładu Treningowego, zaakceptowanych
przez PZHK, Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100% kosztów
treningu za każdego konia na rzecz Zakładu Treningowego, jako rekompensaty utraconych
dochodów.
§9

1.

2.

PZHK oświadcza, że dla każdego konia zakwalifikowanego na 60/100-dniowy trening, Zakład
Treningowy zakłada kartę zdrowia, która jest prowadzona przez lekarza weterynarii pracującego
na zlecenie Zakładu Treningowego oraz trenera prowadzącego 60/100-dniowy trening koni.
W trakcie treningu Właściciel ma prawo wglądu do karty zdrowia swojego konia.
§ 10

1.

2.

3.
4.

W wypadku gdy zachowanie konia odbiega od normy, bądź ujawnią się wady/narowy
uniemożliwiające trening, Zakład Treningowy ma prawo w ciągu 18 dni po kwalifikacji wycofać konia
z treningu, powiadamiając o tym pisemnie Właściciela konia i PZHK.
W wypadku, gdy wynik badania laboratoryjnego klaczy wykaże niezgodność pochodzenia
po wskazanej parze rodzicielskiej, klacz z dniem otrzymania wyniku przez PZHK wycofywana jest
z treningu, po pisemnym powiadomieniu Właściciela klaczy oraz Zakładu Treningowego.
Właściciel ma obowiązek bezzwłocznie odebrać konia.
Poniesione koszty pobytu i treningu konia pokrywa Właściciel.
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§ 11
1.

2.

Właściciel konia ma prawo wstępu na teren Zakładu Treningowego w celu kontroli prawidłowego
przeprowadzenia treningu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Właściciel zawiadamia
pisemnie PZHK.
PZHK poinformuje Właściciela o wynikach kontroli dotyczącej zgłoszonych przez niego
nieprawidłowości.
§ 12

Wycofanie się Zakładu Treningowego z przeprowadzenia treningu z powodów leżących po stronie
Zakładu Treningowego upoważnia Właściciela do żądania od PZHK kary umownej w kwocie 100%
kosztów treningu za każdego wycofanego konia.
§ 13
Właściciel oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy zawartą pomiędzy PZHK a Zakładem Treningowym
w sprawie 60/100-dniowego treningu koni w dniach .......................................... w Zakładzie Treningowym
w ......................................... i nie zgłasza zastrzeżeń do jej treści.
§ 14
Ewentualne spory wynikające z umowy Strony poddają orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby
PZHK.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
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