REGULAMIN ZGŁASZENIA KONI
do udziału w aukcji
„SUMMER ARABIAN HORSE SALE” w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Organizatorem aukcji Summer Arabian Horse Sale odbywającej się w dniu 12 sierpnia
2019 roku oraz aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 11 sierpnia 2019 roku na
terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) jest Polski
Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa) dalej jako „Organizator” lub „PKWK”.
Niniejsze Warunki Aukcji odnoszą się zarówno do aukcji Summer Arabian Horse Sale
odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2019 roku, jak i do aukcji Pride of Poland odbywającej
się w dniu 11 sierpnia 2019 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, które
dalej zwane są łącznie jako „Aukcja” lub „Aukcje”.

1. Aukcja jest dostępna dla wszystkich koni urodzonych w Polsce i zarejestrowanych
w PASB.
2. Osoba zgłaszająca konia do sprzedaży jest jego wyłącznym właścicielem lub
współwłaścicielem (w przypadku współwłaściciela zgłoszenia dokonują wszyscy
współwłaściciele lub jeden ze współwłaścicieli za pisemną zgodą pozostałych
współwłaścicieli wyrażoną na piśmie). Prawo własności konia nie jest ograniczone
roszczeniami innych osób.
3. Zgłaszany koń jest wolny od wad zwrotnych (dychawica, ślepota, tkanie, łykawość),
zdrowy oraz w przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie o stwierdzeniu źrebności.
4. Konie przyjęte do sprzedaży zostaną umieszczone na liście Organizatora która
zostanie zamknięta w dniu 05.04.2019 roku.
5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem kariery
pokazowej, wyścigowej lub sportowej konia.
6. Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru (wyselekcjonowania) koni na
listę aukcyjną dotyczącą aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 11 sierpnia
2019 roku. Konie, które decyzją Organizatora nie zostaną umieszczone na liście
aukcyjnej aukcji Pride of Poland pozostaną na liście aukcyjnej aukcji Summer Arabian
Horse Sale odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2019 roku. Organizator zastrzega, że
dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem konia na którąkolwiek
z Aukcji.
7. Konie zostaną ustawione na listach aukcyjnych według rankingu wyników uzyskanych
podczas pokazów lub zawodów sportowych (pod uwagę będzie brany najlepszy
z osiągniętej w karierze wynik).
8. Koszt wpisowego dla koni przyjętych na Aukcje wynosi 3500 PLN (plus VAT 23%).
Cena obejmuje dwa miejsca VIP podczas obydwu Aukcji.
9. Prowizja dla Organizatora przy sprzedaży konia podczas którejkolwiek Aukcji wynosi
5% od ceny sprzedaży netto + VAT (23 %) od każdego zgłoszonego i/lub
skatalogowanego konia, który zostanie sprzedany na warunkach określonych
w umowie, zgodnie z Warunkami Aukcji ogłoszonymi przez Organizatora. Organizator
dokona potrącenia przysługującej mu prowizji od sprzedaży z ceną sprzedaży konia.

10. Wpisowe będzie płatne na konto PKWK - Bank Gospodarstwa Krajowego, IBAN: PL
10 1130 1017 0020 1235 1420 0008, SWIFT IBIC): GOSKPLPW - po zakwalifikowaniu
konia na którąkolwiek z Aukcji. W tytule przelewu konieczne jest umieszczenie nazwy
konia oraz imienia i nazwiska/nazwy firmy zgłaszającego.
11. Brak wpłaty wpisowego do dnia 15.04.2019 r. będzie skutkować wykreśleniem konia
z listy aukcyjnej.
12. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego, jeśli koń zostanie wycofany
z Aukcji.
13. W przypadku braku ofert zakupu konkretnego konia wpłacone wpisowe wystawcy
przechodzi na korzyść Organizatora.
14. Po zakwalifikowaniu konia do sprzedaży w danej Aukcji właściciel konia podpisze
z Organizatorem stosowną umowę.
15. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody na
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Aukcją.
Stosowna klauzula informacyjna oraz zgoda stanowią załączniki do zgłoszenia.
16. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uzupełnień lub zmian postanowień
Regulaminu Zgłaszania Koni nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2019 roku.

