Umowa o stacjonowanie konia
Zawarta w Tarnowie w dniu
…………………… roku pomiędzy:
Fundacją Klikowska Ostoja Polskich Koni, ul. Klikowska 304, 33-102 Tarnów
NIP 9930654539, REGON 123106921 reprezentowaną przez:
Mateusza Hebdę – Prezesa Zarządu,
tel. +48 796084015
Zwanym w dalszej części Przyjmującym
a
Pani……………………………………………….
………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Właścicielem konia.
§1
1. Przyjmujący
zapewnia
miejsce
w
boksie
dla
konia:
…………
(w załączeniu kserokopia paszportu konia od str. 1-8 wydanego przez Okręgowy Związek
Hodowców Koni zawierający opis słowny i graficzny wraz z nr identyfikacyjnym)
2. Miejscem stacjonowania konia jest: obiekt Tarnów-Klikowa, ul Klikowska 304,
33-102 Tarnów.
3. Przyjmujący udostępnia: boks dla konia, okólnik, paszę, ściółkę (słoma), obsługę.
4. Przyjmujący zobowiązuje się do udostępnienia miejsca do jazdy – ujeżdżalnię piaskową,
oraz terenów wydzielonych do tych celów.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony od 01.10.2014 r.
§3
Przyjęcie konia do stacjonowania odbędzie się w obecności Przyjmującego lub osoby przez
niego upoważnionej i Właściciela konia. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy
z dokonanej czynności, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§4
Właściciel konia zobowiązuje się w ramach programu profilaktycznego przeprowadzać na
własny koszt odrobaczanie i szczepienie przeciwko tężcowi i grypie koni.
§5
Właściciel konia ponosi pełne koszty opieki weterynaryjnej i leków w przypadku choroby
padnięcia konia. Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni nie bierze żadnej
odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez konia, w tym
także dotyczących obsługi i innych osób. W związku z tym wskazane jest jego ubezpieczenie
w tym zakresie.
§6
1. Koń, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy jest stacjonowany w boksie.
2. Właściciel konia, zobowiązuje się do wpłaty na konto Fundacji Klikowska Ostoja Polskich
Koni nr konta: PKO BP 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 należności
w wysokości 540zł brutto (słownie pięćset czterdzieści zł.).
3. Strony ustalają, że koszty stacjonowania płatne będą z góry do dnia 10-go każdego
miesiąca.

4. W przypadku zalegania z płatnością Właściciel konia będzie płacił Przyjmującemu odsetki
ustawowe.
§7
1. Koszty stacjonowania mogą ulec zmianie w przypadku zmian cen rynkowych mediów
i pasz.
2. Zmieniona stawka obowiązywać będzie Właściciela konia od pierwszego dnia następnego
miesiąca kalendarzowego, licząc od daty pisemnego zawiadomienia przez Przyjmującego
i po wcześniejszym porozumieniu się z Właścicielem konia.
§8
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Przyjmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu jeżeli Właściciel konia
zalega z zapłatą kosztów stacjonowania za jeden pełny okres płatności.
§9
1. Właściciel konia zobowiązany jest odebrać konia w ostatnim dniu trwania umowy.
2. W razie zwłoki w odbiorze konia Przyjmujący ma prawo obciążyć Właściciela konia
kosztami dalszego pobytu oraz karą umowną w wysokości 15% tych kosztów.
3. Przyjmującemu przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu przechowania do czasu
uregulowania przez Właściciela konia wszystkich należności przysługujących
Przyjmującemu na podstawie niniejszej umowy.
§ 10
Właściciel konia może odebrać przedmiot umowy w każdym czasie. Zobowiązany jest jednak
do zapłaty wynagrodzenia za kolejny miesiąc, a jeżeli czas trwania umowy jest krótszy, za ten
czas.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 13
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.

…………………………………
Właściciel konia

………………………………...
Prezes Fundacji

