
   
 

POLTURF Barbara Mazur, al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa 

Tel. 22 857-76-44, Fax 22 857-76-47, e-mail: biuro@polturf.pl 

AAUUKKCCJJAA  „„TTEERRAAZZ  PPOOLLSSKKIIEE  KKOONNIIEE””  WW  22001144  RR..  
Warunki zgłoszeń koni 

1. Na aukcję przyjmowane będą konie hodowli krajowej, w wieku 4-7 lat, użytkowane pod siodłem 

w kierunku sportowym, ze wskazaniem na dyscyplinę skoków przez przeszkody. 

2. Cena rezerwowa nie może przekraczać PLN 20 000,-. 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie załączonego formularza i wysłanie na adres: 

POLTURF Barbara Mazur, al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa, biuro@polturf.pl, 

fax 22 857-76-47. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 września 2014. 

5. Lista zgłoszonych koni podlegać będzie weryfikacji do końca października 2014. Konie wstępnie 

zgłoszone na aukcję poddane zostaną ocenie przez komisję kwalifikacyjną. Miejsca i terminy 

kwalifikacji podane zostaną w późniejszym terminie – wymagane będzie zgrupowanie zgłoszonych 

koni w wybranym miejscu kwalifikacji . 

6. W trakcie kwalifikacji wykonane zostaną zdjęcia i filmy video – do wykorzystania w celach 

promocyjnych. 

7. Od właścicieli koni zakwalifikowanych na Aukcję pobrana zostanie opłata w kwocie PLN 2000,-

w formie depozytu, na pokrycie kosztów organizacyjnych. Właściciele, którzy stawią się 

ze zgłoszonymi końmi na miejscu Aukcji, otrzymają zwrot w kwocie PLN 1000,-. 

8.  Wpłaty depozytu należy dokonać na konto PZHK nr 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 

w nieprzekraczalnym terminie do 01.11.2014 (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu koni), 

z dopiskiem „Aukcja koni”. W katalogu Aukcji umieszczone zostaną tylko te konie, za które wpłynie 

depozyt. 

9. Konie zgromadzone zostaną na miejscu Aukcji w dniach 4-7 grudnia br. w Pawilonie Polskiej 

Hodowli w czasie Cavaliady w Poznaniu. Konie winny być zdrowe i zaopatrzone w dokumenty 

identyfikacyjne – paszporty PZHK, z aktualnymi datami szczepień i stosowanych środków.  

10. Numery katalogowe koni można uzyskać w Biurze Aukcji.  

11. Terminy i szczegóły prezentacji koni w czasie Cavaliady podane zostaną w terminie późniejszym. 

Wystawca odpowiada za przygotowanie koni do prezentacji i za wygląd prezentera/jeźdźca. 

12. Wszystkie konie powinny być przygotowane do inspekcji (w tym do badania weterynaryjnego, 

łącznie z wykonaniem prześwietleń RTG) w godzinach otwartych stajni w dniach 4-7 grudnia 2014 

oraz podczas trwania całej imprezy. Przygotowanie koni obejmuje również możliwość próbnych 

dosiadów przez zarejestrowanych klientów. 

13. Po zakończeniu imprezy konie wracają do macierzystych stajni, chyba że wystawca i nabywca 

uzgodnią inaczej. 

14. W przypadku zawarcia transakcji sprzedaży koni wymienionych w zgłoszeniu na Aukcję w 

Poznaniu w dniach 4-7 grudnia 2014, w wyniku działań marketingowych przeprowadzonych przez 

Organizatorów przed i w trakcie imprezy, Organizatorzy oferują pomoc przy realizacji transakcji i 

wysyłki konia, na warunkach umowy pośrednictwa zawartej z Polturf - Barbara Mazur. 

Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi PLN 500,- + VAT (23 %) 


