Hodowla Koni Fryzyjskich „Z Moreny”
Czarnówka 19; 11-510 Wydminy
tel: +48 507280410
email: home@fryzywczarnowce.pl

REGULAMIN STANÓWKI
1. Sezon stanówkowy rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 października danego roku.
2. Opłata za stanówkę - 1000 zł obejmuje krycie i pobyt klaczy w trakcie rui . Jest pobierana
jednorazowo dla każdej klaczy w danym sezonie. Każda kolejna rozpoczęta doba kosztuje
10 zł za klacz lub 20 zł za klacz ze źrebakiem. Oplata nie obejmuje kosztów
weterynaryjnych
3. Oplata za stanówkę 1500 zł obejmuje pobyt klaczy w czasie dwóch cykli oraz dwa
kontrolne badanie USG. Oplata nie obejmuje innych poza wymienionymi kosztów
weterynaryjnych.
4. Przy kryciu więcej niż jednej klaczy rabat wynosi: 10% - dwie klacze, 15% - trzy klacze,
20% - cztery i więcej.
5. Opłata pobierana jest z góry przy przyjęciu klaczy na stanówkę.
6. Klacz musi być: zdrowa i w odpowiedniej kondycji, a jej identyfikacja nie może nasuwać
wątpliwości. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków klacz może nie być
przyjęta na stanówkę, lub zostanie zlecone jej zbadanie/ potwierdzenie pochodzenia na
koszt właściciela.
7. Brak źrebności klaczy zgłoszony do 25 października danego roku upoważnia do 50 %
rabatu w kolejnym sezonie (tylko na konkretną klacz)
8. Zgłoszenie klaczy na stanówkę, oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu.
Rezerwacja stanówki na termin minimum 3 dni (najlepiej ok 14 dni) przed planowanym
terminem - mailowo: home@fryzywczarnowce.pl
9. HKF z Moreny zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w opiece nad klaczą
również podczas stanówki lecz nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe a
kwota za stanówkę jest bezzwrotna

Hodowla Koni Fryzyjskich „Z Moreny”
Czarnówka 19; 11-510 Wydminy
tel: +48 507280410
email: home@fryzywczarnowce.pl

UMOWA STANÓWKI KLACZY
Zawarta w Czarnówce dnia....... pomiędzy: Moniką Kozacz reprezentującą HKF „Z Moreny” a
Panem / Panią: …......................................................................................................................................
zwanym dalej Właścicielem
1. HKF „Z Moreny” zobowiązuje się na zlecenie właściciela do świadczenia usług opieki w czasie
przebywania klaczy w pensjonacie na okres stanówki. Do zadań HKF „Z Moreny” należy
obsługa stajenna oraz zootechniczna (w zakresie stanówki).
2.

Umowa dotyczy klaczy:
Imię: .........................................................
Nr UELN:.............................................…………………………………………………
nr Chipa:.........................................................................................................
Klacz ma być pokryta ogierem:...............................................................................
Świadectwo krycia dla:
PZHK [__]
KFPS [__]
BPS [__]

3. Właściciel wyraża zgodę na ewentualne konieczne czynności weterynaryjne u klaczy.
4. W przypadku podejrzenia pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, podejrzenia
choroby, urazu, wypadku, właściciel stajni zobowiązany jest natychmiast powiadomić
właściciela klaczy, oraz wezwać lekarza weterynarii ma koszt właściciela klaczy.
5. W wypadku padnięcia klaczy , Właściciel będzie niezwłocznie powiadomiony i zobligowany do
wydanie dyspozycji na piśmie co do dalszego postępowania. Jeśli nie zleci inaczej lub w ciągu
12 godzin nie podejmie innych działań, HKF „Z Moreny” zleci na jego koszt utylizację
zwierzęcia, zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie oznaczać to będzie odstąpienie
Właściciela od jakichkolwiek roszczeń wobec HKF „Z Moreny” .
6. Właściciel zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów wynikłych z niniejszej umowy do
dnia wyjazdu klaczy ze stanówki.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
…...............................................................................................................................................
Data i podpis właściciela klaczy

