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  Witamy bardzo serdecznie na kolejnej 
imprezie hippicznej w Ośrodku Jeździeckim 
Pałac Baborówko. Baborówko Horse Sale 
Show to nowa inicjatywa na polskim rynku jeź-
dzieckim. 30 września 2017 roku odbędzie się 
II edycja aukcji koni sportowych, z predyspo-
zycjami do skoków przez przeszkody i WKKW. 
Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie 
wydarzenia w ramach którego osoby oferujące 
na sprzedaż konie sportowe będą mogły zapre-
zentować swoje wierzchowce jak najszerszej 
grupie odbiorców, a osoby zainteresowane ich 
zakupem będą miały możliwość sprawdzenia 
i porównania większej stawki koni w  jednym 
miejscu i w podobnych warunkach.

W ramach zawodów WKKW rozegrane zostaną 
konkursy międzynarodowe na poziomie CIC2* 
i CiC1*, a także konkursy krajowe CNC P i CNC 
L. Zawodnicy walczyć będą w Finale Pucharu 
Polski WKKW, który zakończy rozgrywki w 5 ka-
tegoriach wiekowych. Cykl ten składa się 9 eli-
minacji rozgrywanych w trakcie sezonu w całej 
Polsce oraz Finału, który odbędzie się  właśnie 
w Baborówku.

Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń, sporto-
wej rywalizacji oraz sukcesów podczas aukcji.

  Warmly welcome to the next equestrian 
event in Pałac Baborówko equestrian Centre. 
Baborówko Horse Sale Show it is a new initia-
tive on the Polish equestrian market. It is a sec-
ond edition of sport horses auction which will be 
held on 30 September 2017 in Baborówko. The 
main goal of this project is to create an event 
where people offering sport horses for sale will 
be able to show them to the widest audience, as 
well as to give opportunity to potential buyers to 
see and compare many horses in one place, at 
the same time and under similar conditions. 

Just like in previous years in Baborówko you 
can expect a great eventing competition. There 
will be two international contests: CIC2* and 
CIC1* and two national ones: CNC L and CNCP. 
It is also the final of Polish Eventing Cup  - the 
cycle of nine elimination which last during all 
season.

We wish you a wonderful impressions, sports 
rivalry  and success during the auction.

Krystyna & Henryk Święciccy

WITAMY          WELCOME   



4 BABORÓWKO HORSE SALE SHOW 2017

SPONSORZY I PARTNERZY          SPONSORS & PARTNERS   

WSPÓŁPRACA          PARTNERSHIP   
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PATRONAT HONOROWY          PATRONAGE   

PATRONAT MEDIALNY          MEDIA PATRONAGE   



6 BABORÓWKO HORSE SALE SHOW 2017

ZESPÓŁ BHSS          BHSS TEAM   

Krystyna Święcicka 
Pałac Baborówko / Baborówko Palace

Henryk Święcicki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jeździeckiego 
Baborówko/ President of the Equestrian 
Association Baborowko

Henryk Święcicki jr. 
dyrektor zawodów/ Event director

Paweł Warszawski 
gospodarz toru CNC, reprezentant SJ Baborówko 
/ national course designer, rider of the 
Equestrian Association Baborowko

Maria Święcicka 
strefa wystawców i program dodatkowy / 
Exhibition area, additional program

Paweł Bartoszak 
kierownik techniczny / Technical manager

Elżbieta Święcicka 
biuro zawodów i program wolontariat / Show 
office, Volunteer Program

Paulina Fajer-Matuszak 
biuro zawodów / Show office

Marta Lis 
biuro zawodów / Show office

Aleksandra Samsel 
biuro zawodów i program wolontariat / Show 
office, Volunteer Program

Irena Tecław-Fajer 
księgowość / Accountancy

Ewa Wojtysiak 
biuro prasowe Festiwalu / Press office

Marta Semeniuk 
kierownik stajni / Stable manager

Celina Napora 
program wolontariat / Volunteer Program

Krzysztof Małyszka 
Kierownik ochrony / Security manager

Tomasz Baumgart 
DJ

Sławomir Bajew 
spiker / Speaker

Ed Holloway 
spiker / Speaker

Krzysztof Kierzek – Cheval-tech 
obsługa komputerowa i pomiar czasu / Results, 
timekeeping

Martyna Kaczmarek M&R PHOTO 
fotograf / Photographer

Rafał Kaczmarek M&R PHOT 
 fotograf / Photographer

Jakub Krukowski 
oprawa graficzna

Pracownicy Gospodarstwa Baborówko oraz 
Ośrodka Jeździeckiego Pałac Baborówko

Niezastąpieni Wolontariusze Baborówka
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OSOBY OFICJALNE          OFFICIALS   

Tomasz Mossakowski (POL) 
Sędzia Główny/ Ground Jury President CIC2* 

Józef Śnieżek (POL) 
Sędzia / Ground Jury Member CIC2*

Agnieszka Mossakowska-Knast (POL) 
Sędzia Główny / Ground Jury President CIC1*

Żaneta Sokołowska (POL) 
Sędzia/ Ground Jury Member CIC1* 

Barbara Zygmunt, Monika Warych 
Komisja sędziowska/ Ground Jury CNC 

Peder Rosted (DEN) 
Delegat Techniczny/ Technical  Delegate CIC2*, 
CIC1* 

Tomasz Kowala (POL) 
Delegat Techniczny / Technical  Delegate CNC 
P, CNC L 

 

Lars Christensson (SWE) 
Gospodarz Toru - próba terenowa / Course 
Designer CIC2*, CIC1* 

Bogusław Jarecki  (POL) 
Asystent Gospodarza Toru - próba terenowa/
Assistant Course Designer CIC2*, CIC1* 

Paweł Warszawski (POL) 
Gospodarz Toru - próba terenowa/ Course 
Designer CNC P, CNC L 

Krzysztof Kierzek (POL) 
Gospodarz Toru - próba skoków / Jumping  
Course Designer

Jan Posłuszny (POL) 
Szef Komisarzy / Chief Steward

Małgorzata Szkudlarek (POL) 
Komisarz / Steward

Justyna Olszak (POL) 
Komisarz / Steward

Ryszard Grundwald (POL) 
Delegat Weterynaryjny / Veterinary Delegate

Maciej Przewoźny (POL) 
Lekarz weterynarii Zawodów / Treating 
Veterinarian

Karol Lauk (POL) 
Kowal / Farrier
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PROGRAM   

Piątek, 29 Września 2017
Arena A 
09.00-17.00 –  Ujeżdżenie CIC1*, Finał PP 

WKKW Juniorów Ujeżdże-
nie CIC2*, Finał PP WKKW 
Seniorów

Arena B 
08.00-17.00 –  Ujeżdżenie CNC P, Finał PP 

WKKW Juniorów Młodszych 
Ujeżdżenie CNC L , Finał PP 
WKKW Amatorów i Młodzików

Arena D 
09.00-18.00 –  Baborówko Horse Sale Show 

Aukcja koni sportowych – 
jazdy testowe

Sobota, 30 Września 2017
08.30 –  Cross CNC L , Finał PP WKKW Amato-

rów i Młodzików  
Cross CNC P, Finał PP WKKW Junio-
rów Młodszych  
Cross CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów  
Cross CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 –  Prezentacja koni aukcyjnych 
(Arena A)

20.00 –  Baborówko Horse Sale Show –  
Licytacja (Stodoła)

Niedziela, 2 Października 2016
08.00 –  Przegląd koni 
10.00 –  Skoki CNC L , Finał PP WKKW Ama-

torów i Młodzików Skoki CIC1*, Finał 
PP WKKW Juniorów

14.30 –   Skoki CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów 
Skoki CNC P, Finał PP WKKW Juniorów 
Młodszych

17.00 – Zakończenie zawodów

PROGRAMME   

Friday, 29 September 2017
Arena A 
09.00-17.00 –  Dressage CIC1* 

Dressage CIC2*

Arena B
08.00-17.00 –  Dressage CNC P  

Dressage CNC L

Arena D 
09.00-18.00 –  Baborówko Horse Sale Show  

Sport Horses Auction –  
Test rides

Saturday, 30 September 2017
08.30 –  Cross CNC L  

Cross CNC P 
Cross CIC1* 
Cross CIC2*

16.30 –  Horses presentation  
(Arena A) 

20.00 –  Baborówko Horse Sale Show -  
Auction (Wooden Barn)

Sunday, 01 October 2017
08.00 –  Horse Inspection
10.00 –  Show jumping CNC L 

Show jumping CIC1*

14.30 –  Show jumping CIC2* 
Show jumping CNC P

17.00 –  Closing Ceremony
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03 TISSOT

02 QUENTIN

LISTA KONI          HORSES COLLECTION   

07 SENTIDO

05 EMON 06 QUALTENDER

04 MODENA

08 SYDNEY

01 MONITO
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LISTA KONI          HORSES COLLECTION   

12 CASSENS COCO VALENTINA11 FLEUR

10 MYSTIQUE09 ADMIRAŁ
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Rasa / Breed małopolska (AA) /  
Polish anglo-arab (AA)

Wiek / Year of birth 2012

Ojciec / Sire San Luis xx

Ojciec matki / Dam out of Shahir

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Siwa / Gray

Wzrost / Size 166 cm

01 MONITO

SAN LUIS xx

DIXIELAND xx
CONOR PASS xx

DOSTOJNA xx 

SANTA MONIKA xx
WHO KNOWS xx

SONORA xx

MOLDAU III

SHAHIR
BARTOK

SHALIMA

MOIRA
AMOR

MOLDAU II

NOTATKI / NOTES

  Monito to 5-letni wałach, wyhodowany w Stad-
ninie Koni Janów Podlaski. Monito ma bardzo dobry 
charakter i elastyczny ruch co pozwala zdobywać wy-
sokie noty w próbie ujeżdżenia.

Ojcem Monito jest pełnej krwi angielskiej ogier San 
Luis xx. Ma on za sobą imponującą karierę wyścigo-
wą. Biegał w wieku 2-9 lat na dystansach 1200-3800 
m w gonitwach płaskich oraz w wieku 10-11 lat w go-
nitwach płotowych. W ciągu 10 sezonów wystartował 
55 razy, zaledwie 4 razy plasując się poza płatnymi 
miejscami. Doskonale spisywał się na długich dy-
stansach. Wygrał m.in. Wielką Warszawską (2x). 
Znakomicie ścigał się w gonitwach płotowych, wy-
grywając m.in. Nagrody Sexmana, Czada i Mem. A. 
Falewicza. Matką Monito jest klacz Moldau III półkrwi 
arabskiej po ogierze Shahir.

Monito to doskonały koń do konkurencji WKKW, re-
gularnie startuje w krajowych konkursach WKKW 
zajmując w nich czołowe lokaty.

  Monito is 5 years old gelding bred in Janów Pod-
laski Stud. Monito is a horse with a great attitude and 
elastic movement and these features allow him to 
score high in dressage tests.

Monito’s sire is thoroughbred stallion San Luis xx 
who had an impressive racing career. As 2-9 years old 
horse he was taking part in flat races on 1200-3800m 
distances and as 10-11 years old in steeple chases. 
Throughout 10 seasons San Luis xx had compet-
ed 55 times and only 4 times missed paid places. He 
was great in long distances races and steeple chases 
winning Wielka Warszawska (x2), Sexman Price, Czad 
Price and A. Falewicz Price. Monito’s dam is half- Ara-
bian mare Moldau III by Shahir.

Monito is a wonderful eventing horse, competing suc-
cessfully in national classes on regular basis.

WYNIKI / RESULTS
CNC L – 100 cm – Racot 2017 
5 m. / pl. (D:43,6 XC:0/0 SJ:0)
CNC L – 100 cm – Facimiech 2017 
4 m. / pl. (D: 46,4 XC:0/0 SJ:0)
CNC L – 100 cm – Racot 2017 
9 m. / pl. (D: 52,5 XC: 0/3,2 SJ:0) 
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  Quentin to 5-letni wałach rasy holsztyńskiej, cha-
rakteryzuję się prawidłową, mocną budową i elastycz-
nym ruchem w trzech chodach. Quentin obdarzony jest 
bardzo dobrą techniką i siła skoku.

Ojcem Quentina jest holsztyński ogier Quintero (Quin-
tero la Silla, Quintero ASK), który ma na swoim koncie 
wiele znaczących sukcesów po Rolfem Goran-Ben-
gsstonem m. in. CSI5* Genewa, CSI5* Lipsk, CSI5* 
Paryż, 6 m-ce w Finale Pucharu Śwaiata – Goeteborg 
2013 i wiele innych. Linia męska ogiera Quintero to ta-
kie sławy jak Quidam de Revel, Jalisco B, Alme Z i Cor 
de la Bryere. Matką Quentina jest Alessandra po Clear-
way z matki po Alcatraz. Clearway to syn legendarnego 
w związku holsztyńskim ogiera Capitol I, który jest re-
prezentantem rodu ogiera pełnej krwi angielskiej Cotta-
ge Son xx i pozostawił tak zasłużone ogiery jak Cartha-
go Z, Cento, Indoctro. W linii żeńskiej klaczy Alessandra 
należy zwrócić uwagę na zasłużonego w niemieckiej 
hodowli ogiera Sacramento Song xx. 

Quentin to bardzo perspektywiczny koń do skoków 
przez przeszkody, który w tym sezonie rozpoczął starty 
w tej konkurencji.

  Quentin is 5years old Holstein gelding present-
ing strong, accurate conformation and elastic move-
ment in all three paces. Quentin has also very good 
jumping technique and power of the jump.  

Quentin’s sire is Holstein stallion Quintero (Quintero la 
Silla, Quintero ASK) ridden by Rolfem Goran-Bengss-
tonem. This combination has a number o great 
achievements CSI5* Geneva, CSI5* Leipzig, CSI5* 
Paris, 6th place in World Cup Final- Goteborg 2013 
and others. In the male pedigree line of Quintero, we 
can find such a famous horses as  Quidam de Revel, 
Jalisco B, Alme Z & Cor de la Bryere. Quentin’s dam 
is Alessandra by Clearway out of the dam by Alcatraz. 
Clearway is a son of legendary Holstein stallion Cap-
itol I representing the line of thoroughbred stallion 
Cottage Son xx who left such an honorable stallions 
as Carthago Z, Cento, Indoctro. In the female line 
of Alessandra, we can find well-known in German 
breeding stallion Sacramento Song xx.

Quentin is talented show jumping horse who already 
started competing in this discipline.

WYNIKI / RESULTS
L – 100 cm – Olsza 07.2017 
0 pkt. / pts.
L1 – 105 cm – Strzegom 04.2017 
1 pkt. / pts.
L – 100 cm – Leszno 03.2017 
0 pkt. / pts.

02 QUENTIN

QUINTERO

QUANTUM
QUIDAM DE REVEL

ULLA V

IBARA
CHAMONIX

S-COPACABANA

ALESSANDRA

CLEARWAY
CAPITOL I

WODKA II

LITTLE-LUNA
ALCATRAZ

NIXE IV

NOTATKI / NOTES

Rasa / Breed holsztyńska (HOLST) 
/ Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2012

Ojciec / Sire Quintero

Ojciec matki / Dam out of Clearway

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Kara / Black

Wzrost / Size 164 cm
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  Tissot to 4-letni wałach rasy wielkopolskiej, w no-
woczesnym typie konia sportowego. Tissot charaktery-
zuje się bardzo dobrą technika i dużą siłą skoku. 

Ojcem wałacha Tissot jest ogier Cassilio, który jest 
synem wybitnego holsztyńskiego ogier Cassini I. Ten 
z kolei jest synem legendarnego ogiera Capitol I, wy-
wodzącego się z linii Cottage Son xx - ojca takich sław 
jak Carthago Z, Calato, Carolus I i II, Cento, Cardento 
czy C-Indoctro. Matka ogiera Cassilio - M-Heraldik jest 
córką słynnego ogiera Heraldik xx, który był najczęściej 
używanym ogierem pełnej krwi w Niemczech. Matką 
Tissota jest wielkopolska klacz Talia, córka niezwykłe-
go ogiera Landjonker S. W rodowodzie Landjonkera S 
możemy znaleźć takie konie jak Ladykiller xx, Farnese, 
Ramzes czy Argentinus. 

Tissot to bardzo zrównoważony i odważny koń. Z po-
wodzeniem rozpoczął w tym sezonie starty w skokach 
przez przeszkody, ale wykazuje bardzo duży potencjał 
do konkurencji WKKW.

  Tissot is 4 years old Wielkopolska horse gelding 
representing modern sports type of horse. Tissot is 
a gifted jumper with very good technique and great 
power of jump.

Tissot’s sire is Cassilio by superb Holstein stallion 
Cassini I who is a son of legendary stallion Capitol 
I and Capitol I descends from the pedigree line of 
Cottage Son xx - father of such a famous horses as 
Carthago, Calato, Carolus I and II, Cento, Carden-
to and C-Indoctro. Cassilio’s mother- M-Heraldik is 
a daughter of well-known stallion Heraldik xx, who 
was the most often used thoroughbred stallion in 
Germany. Tissot’s dam is Wielkopolska horse mare 
Talia by amazing well- known stallion Landjonker S. 
In Landjonker S’ pedigree horses such as  Ladykiller 
xx, Farnese, Ramzes or Argentinus can be found.

Tissot is a very good-tempered and brave horse. He 
has successfully competed in show jumping competi-
tion but is also very promising eventing horse.

WYNIKI / RESULTS
L – 100 cm – Jakubowice 2017 
2 pkt. / pts.
LL – 90 cm – Jakubowice 2017 
0 pkt. / pts.
LL – 80 cm – Barlinek 2017 
1 pkt. / pts.

03 TISSOT

CASSILIO

CASSINI I
CAPITOL I

WISMA

M-HERALDIK
HERALDIK xx

ROULETTE

TALIA

LANDJONKER S
LANDJONKER

GRAGENTINA

TEMPERA
IRAN

TEMPA

NOTATKI / NOTES

Rasa / Breed wielkopolska (WLKP)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Cassilio

Ojciec matki / Dam out of Landjonker S

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

Więcej informacji znajdziesz na www.lotto.pl



Więcej informacji znajdziesz na www.lotto.pl
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Rasa / Breed małopolska (AA) /  
Polish anglo-arab (AA)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Szkrab

Ojciec matki / Dam out of Baryt

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Ciemnogniada / Dark bay

Wzrost / Size 165 cm

  Modena to 4-letnia, angloarabska klacz, o nie-
zwykle szlachetnej i lekkiej budowie, obdarzona jest 
bardzo elastycznym ruchem. 

Ojcem Modeny jest ogier Szkrab. Ojciec Szkraba - Ar-
cus xx, to wielokrotny MP i medalista MP w skokach 
w kilku kategoriach wiekowych. Matka Szkraba - 
Szampanka reprezentuje rodzinę klaczy Sultane oo, 
z której pochodzą m. in. Mistrz Polski WKKW ogier 
Szał (po Cynik xx) oraz medalista Mistrzostw Polski 
WKKW - Szaleniec (po Colorado hann.). Matka Mo-
deny to Mocca, córka Baryta, który z powodzeniem 
rywalizował w konkursach WKKW na poziomie 3*.

Modena w 2015 roku podczas międzynarodowego 
czempionatu koni angloarabskich w Pompadour 
(Francja) osiągnęła duży sukces zajmując 3 lokatę 
w kategorii klaczy 2-letnich. Modena jest w treningu 
sportowym i rozpoczyna starty w konkurencji WKKW. 

  Modena is 4 years old Anglo-Arabian mare of a 
distinguished, noble and light conformation and very 
elastic movement.

Modena’s sire is stallion Szkrab by Arcus xx. Arcus xx 
was multi medalist of Polish Championships in show 
jumping, including being the Champion of Poland, in 
several age categories.  Szkarb’s dam- Szampanka 
belongs to a family of Sultane oo mares, which has 
given: Polish Champion in Eventing Szał (by Cynik 
xx) and medalist of Polish Eventing Championships 
Szaleniec (by Colorado hann.) Modena’s dam is Moc-
ca by Baryt- a stallion successfully competing at 
3*level in eventing.

Modena was placed second in 2 years old mares’ cat-
egory in International Anglo-Arabian Championships 
in Pompadour (France) in 2015. Modena has just 
started training and competing in eventing. 

04 MODENA

SZKRAB

ARCUS xx
CROSS xx

ARKADA xx

SZAMPANKA
ŁOWICZ

SZUMNA

MOCCA

BARYT
DECORATION

BAWEŁNA 

MORFINA
EMIR

MANTRA

NOTATKI / NOTES
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  Emon to 4-letni ogier, wyhodowany w Stadninie 
Koni Janów Podlaski. Charakteryzuje się bardzo ele-
gancką i mocną budową. 

Jego ojciec to angloarabski Frazes (Sebastia – Fryga po 
Judex xx), wyhodowany w S.K. Walewice. Frazes to do-
skonały reproduktor, który w swojej karierze zdobywał 
tytuły Mistrza Polski Młodych Koni, zajmował wiele pre-
miowanych miejsc  w krajowych i międzynarodowych 
zawodach w skokach przez przeszkody, a w 2007 roku 
zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów. Jego 
potomstwo z powodzeniem startuje w skokach i WKKW. 
Matką Emona jest Emarilla (Decoration – Emfaza po 
Kwartet). Emarilla w roku 2004 zdobyła tytuł młodzie-
żowej czempionki podczas międzynarodowego czem-
pionatu koni angloarabskich w Neustadt-Dosse. 

Emon to młody perspektywiczny ogier, z predyspozycja-
mi do WKKW i z powodzeniem rozpoczyna starty w tej 
konkurencji na poziomie CNC L.

  Emon is 4 years old stallion bred in Janów Podl-
saki Stud. Emon presents very elegant and strong 
conformation.

His sire is Anglo-Arabian stallion Frazes (Sebastia – 
Fryga by Judex xx) bred in Walewice Stud. Frazes is 
an excellent sire which won Polish Championships of 
Young Horses and got top places in many national and 
international show jumping competitions including 
4th place in Polish Championships for Seniors. Fraz-
es’ offspring successfully compete in show jumping 
and eventing. Emon’s dam is Emarilla (Decoration – 
Emfaza by Kwartet). In 2004 Emarilla was Youngster 
Champion of International Anglo-Arabian Champion-
ships in Neustadt-Dosse.

Emon is promising young stallion, talented eventing 
horse at the beginning of the sports career.  

05 EMON

FRAZES

SEBASTIAN
ARCUS xx

SELEKCJA

FRYGA
JUDEX xx

FRAGA

EMARILLA

DECORATION
MATCHO

DUNKA

EMFAZA
KWARTET

EMERYCHA 

NOTATKI / NOTES

Rasa / Breed małopolska (AA) /  
Polish anglo-arab (AA)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Frazes

Ojciec matki / Dam out of Decoration

Płeć / Gender Ogier / Stallion

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 170 cm
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  Qualteneder to 6-letni, holsztyński wałach, świet-
nie ruszający się we wszystkich chodach, bardzo jezdny 
i dysponujący dużą siłą odbicia.

Ojcem wałacha Qualtender jest ogier Quality, świetny 
holsztyński reproduktor, który ma za sobą wspaniałą 
karierę na międzynarodowym poziomie w skokach. Qu-
ality to wnuk światowej klasy ogiera Quidam de Revel 
z bezpośredniej linii słynnego Romana. Matka Qualtan-
dera to Venice IV po słynnym ogierze Contender, który 
przez ostanie ćwierć wieku stał się prawdziwą wizytów-
ką rasy holsztyńskiej. Był jednym z najchętniej używa-
nych w rasie holsztyńskiej reproduktorów i pozostawił 
po sobie niemal dwieście uznanych klaczy i około czter-
dziestu uznanych ogierów.

Qualtender znajuduje się w treningu skokowym, jest 
bezproblemowy w obsłudze i transporcie. To świetny 
koń dla osoby rozpoczynającej przygodę ze skokami 
przez przeszkody.

  Qualteneder is 6 years old Holstein gelding with 
excellent all three paces, great ridability, and power 
of the jump.

Qualteneder’s sire is Quality- splendid Holstein stal-
lion who made a great international career in show 
jumping. Quality is a grandson of world famous sire 
Quidam de Ravel from the direct line of well-known 
Roman. Qualteneder’s dam is Venice IV by legendary 
Contender who was the trademark of Holstein breed 
for last quarter of a century. He was the most fre-
quently used Holstein sire and had left almost two 
hundreds rewarded mares and forty stallions.

Qualteneder is in show jumping training, causing no 
problems in service and transport. He is an excellent 
horse for someone who is at the beginning of show 
jumping career.

06 QUALTENDER

QUALITY

QUINAR Z
QUIDAM DE REVEL

ADELE
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R-QUNITINA
CARPACCIO

FARINA XI

NOTATKI / NOTES

Rasa / Breed holsztyńska (HOLST) 
/ Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2011

Ojciec / Sire Quality

Ojciec matki / Dam out of Contender

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 170 cm
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Rasa / Breed małopolska (AA) /  
Polish anglo-arab (AA)

Wiek / Year of birth 2011

Ojciec / Sire Huzar

Ojciec matki / Dam out of Emir

Płeć / Gender Ogier / Stallion

Maść / Color Ciemnogniada / Dark bay

Wzrost / Size 174 cm

  Sentido to 6-letni ogier, o mocnej budowie i do-
brym ruchu. Od 3 lat regularnie i z powodzeniem 
startuje w konkursach WKKW.  W 2016 roku  zajął 
6 m-ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni WKKW, 
a w roku bieżącym rywalizuje na poziomie 1*.

Ojcem Sentido jest angloarabski ogier Huzar (o. Ja-
lienny, m. Huanita/ Toledo). Huzara cechuje znakomi-
ty, elastyczny i obszerny ruch oraz wielkie możliwości 
skokowe przy zachowaniu bardzo dobrej techniki. Jest 
ogierem poprawnego eksterieru i dużej urody. Zdobył 
tytuł wicemistrza w Mistrzostwach Polski Młodych 
Koni zarówno w WKKW jak i w skokach. W swojej ka-
rierze zajmował wiele wysokich lokat w międzynaro-
dowych zawodach WKKW, a w 2015 roku wraz z Paw-
łem Warszawskim zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski Seniorów WKKW. Matka Sentido to klacz Sor-
bona, w rodowodzie której po stronie matki (Synkali-
na xx) znaleźć można ogiera pełnej krwi angielskiej 
-  Pawiment xx, uznanego za największy sukces ho-
dowlany S.K. Iwno, zwycięzcę wielu gonitw w Niem-
czech, Francji i USA.

Sentido to bardzo przyszłościowy koń do WKKW za-
równo dla amatora rozpoczynającego starty w zawo-
dach jak i dla bardziej doświadczonego zawodnika.

  Sentido is 6 years old stallion with strong con-
formation and very good three paces. He regularly and 
successfully competes in eventing competitions; in 
2015 Sentido was placed 6th in Polish Championships 
for Young Horses and he competes at 1* level this year.

Sentido’s sire is Anglo-Arabian stallion Huzar (by Jal-
ienny, out of Huanita/Toledo). Huzar presents excel-
lent, elastic and extended movement as well as great 
jumping abilities and very good technique of a jump. 
He has an accurate outline and a lot of charm. Huzar 
got a title of Vice-Champion of Young Horses both in 
eventing and show jumping. He was classified a num-
ber of times at the top places in international event-
ing competitions. Moreover in 2015 ridden by Pawel 
Warszawski got a bronze medal in Polish Champion-
ships in Eventing for Seniors. Sentido’s dam is Sorbo-
na in whose mother’s pedigree (Synkalina xx) we can 
find a thoroughbred stallion Pawiment xx- the winner 
of o number of races in Germany, France, and the USA. 
Pawiment xx is seen as the biggest achievement in the 
breeding history of Iwno Stud.  

Sentido is a promising eventing horse suitable for the 
non-professional rider at the start of sports career as 
well as well for an experienced rider. 

WYNIKI / RESULTS
CNC 1* Racot 2017 
9 m. / pl. (D: 53,4 XC: 0/3,2 SJ: 0)
CNC P 105 cm - Sopot 2017 
2 m. / pl. (D: 39,1 XC: 0/0 SJ: 4)
MPMK 5-latki – Strzegom 2016 
6 m./ pl. 29,0 pkt. (D: 5,8 - XC: 15,5 - SJ: 7,7)
CNC P – 105 cm – Strzegom 2016 
7 m./ pl. (D: 55,8 XC: 0/2,4 SJ: 0)

07 SENTIDO
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HERODIANA
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NOTATKI / NOTES
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Rasa / Breed
polski koń szlachetny 

półkrwi (SP) /  
polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2012

Ojciec / Sire Bolshoi

Ojciec matki / Dam out of Corland

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 166 cm

  Sydney to 5-letnia klacz, obdarzona wspaniałym 
ruchem i świetną techniką skoku. Jest bardzo odważna 
i pewna w próbie terenowej. 

Ojcem Sydney jest ogier Bolshoi. Hodowcą tego ogiera 
jest  Jan Greve, znany na całą Europę właściciel takich 
ogierów jak: Voltaire, Julio Mariner xx czy Guidam. Jan 
Greve jako pierwszy w Holandii użył w hodowli folbluta 
Favoritas xx, wspaniałego skoczka, który odnosił sukce-
sy na największych arenach na całym Świecie. Również 
strona żeńska rodowodu ogiera Bolshoi to same sławy, 
jak ogier Voltaire, który jest ojcem matki ogiera Bol-
shoi. Matką Sydney jest klacz Simone po wspaniałym 
holsztyńskim ogierze Corland. W swojej sportowej ka-
rierze Corland wielokrotnie plasował się na czołowych 
miejscach w prestiżowych konkursach. Corland był nie 
tylko znakomitym sportowcem, ale również wspaniałym 
reproduktorem. Do użycia dopuściły go największe i naj-
bardziej elitarne związki hodowlane m.in. Hanowerski, 
Holsztyński, SWB czy KWPN.  Najlepszym potomkiem 
wydaje się być klacz Silvana, która pod Kevinem Stau-
tem zdobyła drużynowy srebrny medal MŚ Lexington 
2010 oraz drużynowy srebrny medal ME Herning 2013. 

Sydney to bardzo perspektywiczna klacz, z ogrom-
nymi możliwościami w konkurencji WKKW, znajduje 
się w stałym treningu sportowym i wysoko plasuje się 
w krajowych konkursach WKKW.

  Sydney is 5 years old mare with excellent move-
ment and great jumping technique. She’s very brave 
and confident in cross- country test.

Sydney’s sire is Bolshoi bred by Jan Greve, well known 
European owner of stallions such as Voltaire, Julio 
Mariner xx or Guidam. Jan Greve, as a first breeder 
in Holland, used thoroughbred Favoritas xx, a great 
jumper that succeeded at the biggest arenas in the 
world. Also, the female line of sire Bolshoi is full of 
famous horses such as Voltaire, who is the father of 
Bolshoi’s dam. Sydney’s dam is Simone a mare by 
great Holstein stallion Corland. In his sports career, 
Corland was at the top places in a number of prestig-
ious competitions but he was also a great sire used 
by the biggest and most exclusive breeding associ-
ations: Hanoverian, Holstein, SWB, and KWPN. The 
best of the offspring seems to be mare Silvana, who 
with Kevin Staut got a silver medal of World Games in 
Lexington in 2010 and team silver at European Cham-
pionships in Herning 2013.

Sydney is a promising mare with a huge talent for 
eventing; she is in regular training and competes get-
ting top places in national eventing classes. 

WYNIKI / RESULTS
CNC P – 100 cm – Racot 08.2017 
4 m. / pl. (D: 55,4 XC: 0/0 SJ: 0) 
L – 100 cm – Olsza 2017 
0 pkt. / pts.
CNC L – 100 cm – Racot 05.2017 
10 m. / pl. (D: 53,5 XC: 0/0 SJ: 4)
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NOTATKI / NOTES
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Rasa / Breed małopolska (AA) /  
Polish anglo-arab (AA)

Wiek / Year of birth 2004

Ojciec / Sire Vis Versa

Ojciec matki / Dam out of Szał

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 172 cm

  Admirał to 13-letni wałach rasy małopolskiej, 
niezwykle dzielny i odważny, pewnie pokonujący pró-
bę terenową WKKW. 

Ojcem Admirała jest francuskiej hodowli angloarab 
Vis Versa (Iago C – Nettete et Bein po Votez Bien), 
który pozostawił w Polsce stawkę uznanych ogierów 
i klaczy wykorzystywanych w sporcie. Matka Admirała 
to Aragorna po ogierze Szał. Jednym z największych 
sportowych sukcesów ogiera Szał było zdobycie Mi-
strzostwa Polski Seniorów WKKW.

Admirał to bardzo doświadczony koń, regularnie 
startujący pod Pawłem Spisakiem na poziomie 2* 
i 3*, idealnie nadaje się dla młodego zawodnika roz-
poczynającego karierę międzynarodową w WKKW. 

  Admirał is 13 years old bay gelding extremely 
brave and confident in cross-country test.

Admirał’s sire is French bred Anglo-Arabian Vis Versa 
(Iago C – Nettete et Bein by Votez Bien) who has left a 
number of rewarded sports stallions and mares used 
in Poland.  Admirał’s dam is Aragorna by Szał. One of 
the biggest Szał’s sports achievements was winning 
Championship of Poland in Eventing. 

Admirał is an experienced horse, competing (Paweł 
Spisak) at 2*& 3* level on regular basis. He is an ideal 
horse for the young rider at the beginning of interna-
tional career in eventing.

WYNIKI / RESULTS
CCI2* - Strzegom 05.2017 
3 m. / pl. (D: 44,4 XC: 0/2,4 SJ: 8)
CIC3* - Sopot 04.2017 
21 m. / pl. (D: 51,6 XC: 0/12,4 SJ: 12) 
CIC2* Kreuth 04.2017 
11 m. / pl. (D:49,5 XC: 0/6 SJ:8)
CIC2* - Baborówko 05.2016 
4 m. / pl. (D: 48,0 XC: 0/6 SJ: 4)
CIC2* - Jaroszówka 04.2016 
5 m. / pl. (D: 46,4 XC: 0/3,6 SJ: 4)
CIC2* - Sopot 10.2015 
5 m. / pl. (D: 40,5 XC: 0/4 SJ: 4)
CIC2* - Sopot 08.2015 
1 m. / pl. (D: 36,9 XC: 0/0 SJ: 4)
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NOTATKI / NOTES
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Rasa / Breed holsztyńska (HOLST) 
/ Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2012

Ojciec / Sire Mylord Carthago

Ojciec matki / Dam out of Concerto II

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

10
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NOTATKI / NOTES

  Mystique to 5-letni wałach rasy holsztyńskiej. 
Duży, mocno zbudowany, ma niezwykłą potęgę skoku 
i bardzo dobrą pracę zadu.

Ojcem wałacha Mystique jest Mylrod Carthago, 
wspaniały ogier rasy selle francais, na którym liczne 
sukcesy odnosiła światowej klasy francuska zawod-
niczka Penelope Leprevost – m. in. zwycięstwo w Glo-
bal Champions Tour GP CSI5* Wiedeń, 1m. Puchar 
Narodów Aachen i wiele innych. Przodkiem Mylord 
Carthago legendarny w związku holsztyńskim ogier 
Capitol I, który jest reprezentantem rodu ogiera peł-
nej krwi angielskiej Cottage Son xx. Matka wałacha 
Mystique jest wnuczką słynnego ogiera Contender, 
który przez ostanie ćwierć wieku stał się prawdziwą 
wizytówką rasy holsztyńskiej. Był jednym z najchęt-
niej używanych w rasie holsztyńskiej reproduktorów 
i pozostawił po sobie niemal dwieście uznanych kla-
czy i około czterdziestu uznanych ogierów.

Mystique to bardzo utalentowany prospekt, z predys-
pozycjami do skoków przez przeszkody. Jest spokoj-
ny i bezproblemowy w obsłudze. Rozpoczyna starty 
w konkursach krajowych i jest idealnym koniem za-
równo dla amatora jak i dla doświadczonego zawod-
nika, który wprowadzi go do dużego sportu.

  Mystique is 5 years old Holstein gelding. Well-
built, presenting strong outline he has an exceptional 
power of the jump and very good technique of hind-
quarters.

Mystique’s sire is Mylrod Carthago- great selle fran-
cais stallion who was successfully ridden by world-
class French rider Penelope Leprevost. This pair won 
Global Champions Tour GP CSI5* in Vienna, Nations 
Cup in Aachen and many others. One of the Mylord 
Carthago’s ancestors is legendary Holstein stallion 
Capitol I who is representing the line of thoroughbred 
stallion Cottage Son xx. Mystique’s dam is the grand-
daughter of famous sire Contendor who was the 
trademark of Holstein breed for last quarter of a cen-
tury. He was the most frequently used Holstein sire 
and had left almost two hundreds rewarded mares 
and forty stallions.

Mystique is a very talented promising horse with lots 
of jumping potential. He is calm and causes no prob-
lem in service. Mystique has just begun competing on 
a national level. He is an ideal horse for the non-pro-
fessional rider as well as for experienced athlete, 
who will introduce him to the high-level sport.

MYSTIQUE
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  Fleur to 4-letnia kompaktowa klacz, obdarzona 
bardzo dobrą techniką skoku.

Ojcem klaczy Fleur jest holsztyński ogier Cayado (Cle-
arway – Irrada po Calando I). Po stronie matki Cayado 
dwukrotnie można znaleźć słynnego ogiera Cor de la 
Bryere. Cayado zostawił po sobie bardzo wiele potom-
stwa, które z sukcesami rywalizuje na międzynarodo-
wym poziome Grand Prix w skokach. Matką Fleur jest 
klacz Urmel, w której rodowodzie znajdziemy takie sła-
wy jak Landgraf I, Ladykiller xx czy Aloube Z.

Fleur rozpoczyna pracę pod siodłem i jest bardzo chęt-
na do współpracy z jeźdźcem. Jest bezproblemowa za-
równo w obsłudze jak i transporcie.

  Fleur is 4 years old compact mare with very 
good jumping technique.

Fluer’s sire is Holstein, grey stallion  Cayado (Clear-
way – Irrada by Calando I). On Cayado’s dam side of 
pedigree famous stallion Cor de la Bryere can be 
found twice.  Cayado has left a number of offspring 
successfully competing at the international level of 
show jumping Grand Prix competitions. Fleur’s dam 
is mare Urmel with well-known horses like Landgraf 
I, Ladykiller xx and Aloube Z in her pedigree.

Fleur has just begun to work under the saddle and is 
very willing to cooperate with the rider. Causing no 
problem in service and transport. 

11 FLEUR
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NOTATKI / NOTES

Rasa / Breed holsztyńska (HOLST) 
/ Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Cayado

Ojciec matki / Dam out of Leonce

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 159 cm
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Rasa / Breed hanowerska (HANN) /  
Hannoverian (HANN)

Wiek / Year of birth 2010

Ojciec / Sire Canstakko

Ojciec matki / Dam out of Calido

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 168 cm

12 CASSENS COCO VALENTINA

CANSTAKKO
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NOTATKI / NOTES

  Cassens Coco Valentina to 7-letnia klacz rasy 
hanowerskiej. Klacz charakteryzuje niezwykła uroda, 
prawidłowy eksterier  i zrównoważony charakter. Wy-
różnia ją szczerość  i niezwykła odwaga na krosie.

Ojcem klaczy jest hanowerski ogier Canstakko. Zna-
komite połączenie takich wybitnych ogierów, jak 
Canturo i Stakkato powoduje, że ogier Canstakko 
dysponuje wielkimi możliwościami skokowymi i  ry-
walizuje z powodzeniem na parkurach GP 4* pod 
Jennifer Fogh Pedersen. W linii żeńskiej klaczy Cas-
sens Coco Valentina należy zwrócić przede wszystkim 
uwagę na ogiera Lauries Crusador xx. Bez wątpienia 
był to jeden z najlepszych ogierów pełnej krwi an-
gielskiej, w hodowli koni półkrwi w ostatnich latach. 
W 2006 roku ogiera wyróżniono tytułem najlepszego 
ogiera Związku Hanowerskiego. Dotychczas urodziło 
się po nim przeszło 2600 źrebiąt. Potomstwo Laurie-
sa charakteryzowało się bardzo dobrym ruchem.

Cassens Coco Valentina jest w ciągłym treningu 
sportowym, regularnie startując w zawodach WKKW. 
Obecnie rozpoczyna starty na poziomie  1*.

  Cassens Coco Valentina is 7 years old Hanover-
ian mare- extremely charming, presenting accurate 
outline and balanced temper. She is very honest and 
bold in the cross-country test.

Her sire is Hanoverian stallion Canstakko. Excellent 
combination of such a superb stallions like Canturo 
and Stakkato results with great jumping abilities of 
Canstakko who successfully competes at the show 
jumping courses of GP4* ridden by Jennifer Fogh 
Pedersen. At the female line of Cassens Coco Valenti-
na, a stallion Lauries Crusador xx is worth noticing. 
Without a doubt, he was one of the best thoroughbred 
stallions used in breeding half bred horses in the last 
years. In 2006 Lauries Crusador xx was rewarded as 
the best sire of Hanoverian Association. Over 2600 
foals by this stallion were born so far. Lauries’ off-
spring presents very good movement.

Cassens Coco Valentina is in sports training. She 
competes regularly in eventing now reaching 1* level.

WYNIKI / RESULTS
CNC1* - Racot  2017 
8 m. / pl. (D: 48,4 XC: 0/6,4 SJ: 10)
CNC P – Bogusławice 2017 
11 m. / pl. (D: 52,3 XC: 0/0 SJ:4) 
CNC P – Sopot 2017 
3 m. / pl. (D: 51,9 XC: 0/0 SJ: 0)
CNC P – Kwieki 2016 
6m. / pl. (D:55,1 XC:0/6,4 SJ:4)
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MINI Comfort Lease oferowany jest przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
Oferta obowiązuje przy zakupie minimum dwóch samochodów w ciągu 12 miesięcy lub dla Klientów wynajmu długoterminowego (CFM). Szczegóły u Dealerów MINI.

MINI Smorawiński
60-650 Poznań, ul. Obornicka 235
tel.: +48 61 84 55 100
www.smorawinski.mini.com.pl
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I. Informacje ogólne
1. Organizatorem aukcji Baborówko Horse Sale Show jest Pałac 
Baborówko Krystyna  Święcicka, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, 
NIP: 787-001-61-70, zwana dalej Organizatorem.
2. Baborówko Horse Sale Show – aukcja koni sportowych (zwana 
dalej Aukcją) zostanie zorganizowana w Baborówku, ul Parkowa 1, 
w dniach 27-30.09.2017 r. 
3. W Aukcji może wziąć udział w charakterze Sprzedającego lub 
Kupującego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
zgodnie z art. 331 kodeksu cywilnego. 
4. Warunkiem przystąpienia do Aukcji jest akceptacja niniejszego 
Regulaminu. Przystępujący do Aukcji w charakterze Sprzedające-
go, bądź Kupującego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Re-
gulaminem i akceptuje jego postanowienia.
5. Warunkiem przystąpienia do Aukcji przez Sprzedającego jest 
zgłoszenie do Aukcji co najmniej jednego konia. Sprzedający 
oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do zawarcia 
umowy sprzedaży konia zgłaszanego do Aukcji, co potwierdza do-
konując zgłoszenia rejestracyjnego.

II. Warunki dla sprzedających 
1. Zgłoszenia do Aukcji Sprzedający dokonuje za pomocą formu-
larza znajdującego się na stronie www.bhss.baborowko.pl. W for-
mularzu Sprzedający wypełnia wszystkie wymagane dane, w tym 
w szczególności dotyczące konia będącego przedmiotem sprzeda-
ży. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania prawdziwych, rze-
telnych i kompletnych danych dotyczących konia. Dane nie mogą 
wprowadzać w błąd, w  szczególności co do właściwości konia. 
Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dane zamiesz-
czone w formularzu rejestracyjnym, w tym jest odpowiedzialny 
za wszelkie błędy.
2. Do Aukcji zgłoszone mogą zostać wyłącznie konie w wieku mini-
mum 4 lat, z predyspozycjami sportowymi do skoków przez prze-
szkody i WKKW (wszechstronny konkurs konia wierzchowego).
3. Konie zgłoszone do Aukcji muszą posiadać dokument identy-
fikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko 
grypie. Skan paszportu Sprzedający załącza do zgłoszenia reje-
stracyjnego. 
4. Termin przesyłania zgłoszeń koni do Aukcji upływa w dniu 
28.08.2017 r.
5. Zgłoszenia rejestracyjne zostaną poddane ocenie komisji wery-
fikacyjnej, wyznaczonej przez Organizatora. Organizator zastrzega 
sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 
O przyjęciu albo odmowie przyjęcia zgłoszenia Sprzedający zosta-
nie poinformowany niezwłocznie po podjęciu decyzji – zwrotnie na 
adres poczty elektronicznej, podany przy zgłoszeniu. Od momentu 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sprzedającego przez Organiza-
tora Sprzedający jest związany treścią zgłoszenia. 
6. Konie zgłoszone do Aukcji muszą zostać poddane badaniu kli-
nicznemu poprzedzającemu Aukcję, obejmującemu wykonanie 
zdjęć RTG, realizowanych przez lekarzy weterynarii z kliniki EQUI 
VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny w miejscu i terminie wska-
zanym przez Organizatora lub w  ww. klinice. Sprzedający może 
dostarczyć badanie kliniczne wykonane przez innego lekarza we-
terynarii zgodnie ze standardem określonym w załączonym proto-
kole badania aukcyjnego – badanie takie nie może być wykonane 
wcześniej, niż 6 miesięcy przed Aukcją. Termin badania kliniczne-
go - 29.08.2017  r. 
7. Konie zgłoszone do Aukcji zostaną poddane sesji filmowej i zdję-
ciowej. Termin sesji filmowej i zdjęciowej - 29.08.2017 r. 
8. Sprzedający może dostarczyć film i zdjęcia wykonane we wła-
snym zakresie przygotowane w następujący sposób: zdjęcie zo-
otechniczne (profilowe) i  w skoku, film (jakość HD) prezentujący 
konia w trzech chodach oraz w skokach pod jeźdźcem, dodatkowo 

można przedstawić konia w skokach luzem. Film i zdjęcia wyko-
nane we własnym zakresie należy przekazać wraz z formularzem 
rejestracyjnym. Film należy przekazać w formacie mp4. Zdjęcia 
należy przekazać w formacie jpg. Przekazanie filmu lub zdjęć 
oznacza rezygnację przez Sprzedającego z uczestnictwa w sesji 
filmowej i zdjęciowej, opisanej w ustępie powyżej. 
9. Konie zakwalifikowane do Aukcji Sprzedający dostarcza na miej-
sce Aukcji na własny koszt i ryzyko oraz lokalizuje w stajni aukcyj-
nej, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Stajnia aukcyjna zo-
stanie otwarta w dniu 27.09.2017 r. o godz. 16.00 i dostępna będzie 
dla Sprzedających do dnia 01.10.2017  r. do godz. 20.00. Organizator 
zapewnia Sprzedającemu boks ze ściółką (słoma) oraz siano.
10. W dniach 28-29.09.2017 r. konie aukcyjne Sprzedającego mogą 
wziąć udział w jazdach testowych. Organizator Aukcji we współpra-
cy ze Sprzedającym skoordynuje ilość oraz godziny jazd testowych. 
Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania 
konia do jazdy testowej oraz pełnej współpracy z Organizatorem 
w celu przeprowadzenia jazd testowych.
11. W dniu 30.09.2017 r. o godz. 16.30  konie aukcyjne Sprzeda-
jącego wezmą udział w prezentacji koni obywającej się na Arenie 
A. Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia konia w trzech 
chodach oraz w skokach pod siodłem – Organizator zapewnia 
przeszkody parkurowe oraz terenowe.
12. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do Aukcji 
oraz zaprezentowania konia „w ręku” na ringu Aukcyjnym. Orga-
nizator, po  uprzednim zgłoszeniu przez Sprzedającego, zapewni 
prezentera, który dokona prezentacji koni Sprzedającego.
13. Za zgłoszenie jednego konia i udział w Aukcji Sprzedający po-
nosi opłatę w wysokości określonej w wybranym przez Sprzeda-
jącego pakiecie. Wyboru pakietu dokonuje się w formularzu reje-
stracyjnym z  jednego z poniższych pakietów:
Pakiet 1 – cena 1.600 PLN brutto
Cena pakietu zawiera:
Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję 
konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyjnym;
Badanie kliniczne wraz ze zdjęciami RTG, wykonane w terminie 
i miejscu  wskazanym przez Organizatora lub w klinice EQUI VET 
SERWIS Dr Maciej Przewoźny;
Boks ze ściółką (słoma) i sianem w terminie 27.09-01.10.2017 r.;
Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. 
wskazanym przez Organizatora;
Ubezpieczenie konia – polisa zgodna z załączonymi warunkami.
Pakiet 2 – cena 1.100 PLN brutto
Cena pakietu zawiera:
Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję 
konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyjnym;
Opis badania klinicznego konia dostarczonego przed Sprzedające-
go. Opis wykona Dr Maciej Przewoźny;
Boks ze ściółką (słoma) i sianem w terminie 27.09-01.10.2017 r.;
Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. 
wskazanym przez Organizatora;
Ubezpieczenie konia – polisa zgodna z załączonymi warunkami.
14. Wraz z formularzem rejestracyjnym Sprzedający przekazuje 
Organizatorowi potwierdzenie wpłaty kwoty za wybrany pakiet au-
kcyjny na rachunek bankowy: 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, 
prowadzony dla Pałac Baborówko Krystyna Święcicka – Baborów-
ko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły. W tytule przelewu należy po-
dać: „aukcja” i imię konia.
15. W przypadku wycofania przez Sprzedającego konia przyjętego 
do Aukcji po dniu 03.09.2017 r. Sprzedający ponosi pełną opłatę 
zgodnie z wybranym pakietem.

III. Przebieg Aukcji – warunki dla Kupującego
1. Organizator organizuje i przeprowadza Aukcję oraz usługi z Au-
kcją związane, a wynikające z niniejszego Regulaminu. Organizator 
nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedają-
cym i Kupującym i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący 
są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Organizator nie po-
biera wadium od Kupującego. Sprzedający uprawnia Organizatora 
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do odbioru ceny sprzedaży od Kupującego. 
2. W dniach 29-30.09.2017 r., w godzinach wskazanych przez Or-
ganizatora, Kupujący będzie mógł skonsultować wyniki badań kli-
nicznych koni z oficjalnym lekarzem weterynarii Aukcji.
3. Za wszelkie dodatkowe badania lub zdjęcia rentgenowskie wy-
konane w trakcie Aukcji koszty ponosi Kupujący lub Sprzedający.
4. Kolejność poszczególnych aukcji koni w ramach Aukcji jest usta-
lana przez Organizatora. Jako zasadę Organizator przyjmuje kolej-
ność aukcji koni zgodnie z kolejnością wynikającą z katalogu Aukcji.
5. Aukcja w zakresie dotyczącym sprzedaży koni Sprzedającego 
będzie przeprowadzona w formie aukcji.
6. Aukcja jest przeprowadzona przez upoważnioną osobę zwaną  
Aukcjonerem, który działa w imieniu Organizatora.
7. Aukcja będzie prowadzona w złotych polskich (PLN). Minimalne 
postąpienie ustala się w wysokości 500,00  PLN (słownie: pięćset 
złotych), jednak w trakcie poszczególnych aukcji może być podwyż-
szone przez Aukcjonera. Podwyższenie postąpienia może następo-
wać wielokrotnie.
8. Organizator w porozumieniu ze Sprzedającym ustali cenę wywo-
ławczą konia, od której rozpocznie się aukcja.
9. W toku aukcji danego konia Aukcjoner ma prawo do nie przyjmowa-
nia ofert lub unieważnienia konkretnej oferty bez podawania przyczyn. 
10. W przypadku sporu pomiędzy dwoma Kupującymi Aukcjoner 
rozstrzyga spór albo przeprowadza ponowną aukcję konia, w której 
cena wywoławcza będzie najwyższą ceną wskazaną przez Aukcjo-
nera przed powstaniem sporu.
11. Zakończenie aukcji konia następuje w momencie uderzenia 
młotkiem (przybicia) przez Aukcjonera i jest równoznaczne z za-
warciem umowy sprzedaży licytowanego konia za cenę przybicia 
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który zaoferował najwyższą 
cenę, pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Kupującego 
wygrywającego aukcję pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy 
sprzedaży, zawierającego przedmiot sprzedaży, cenę sprzedaży, 
dane niezbędne do identyfikacji Kupującego, podpis osoby upraw-
nionej, w tym w szczególności (i) jeżeli Kupujący jest osoba fizycz-
ną – imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania – 
o ile jest inny od adresu zameldowania; (ii) jeżeli Kupujący będący 
osobą fizyczną dokonuje zakupu w  ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej lub rolniczej – firmę, adres prowadzonej dzia-
łalności, NIP, REGON; (iii) jeżeli Kupujący jest osobą prawną albo 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną – firmę z oznaczeniem formy prawnej, 
siedzibę, adres, numer KRS, NIP, REGON, podstawę umocowa-
nia do działania za Kupującego albo w imieniu Kupującego wraz 
ze wskazaniem funkcji osoby reprezentującej Kupującego; w przy-

padku działania Kupującego przez pełnomocnika – pełnomocnik 
musi okazać się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym 
w formie pisemnej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi albo w formie aktu notarialnego; Kupujący lub 
osoba reprezentująca Kupującego musi okazać się dokumentem 
potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jaz-
dy); W przypadku niewykonania powyższego przez Kupującego na-
tychmiast po przybiciu, jednak nie później niż w terminie 10 minut 
od momentu dokonania przybicia, umowa sprzedaży nie dochodzi 
do skutku, a koń może zostać wystawiony do ponownej aukcji w ra-
mach Aukcji, wedle decyzji Organizatora. 
12. Kupujący wygrywający aukcję zobowiązany jest do:
zapłaty całkowitej ceny sprzedaży najpóźniej w terminie 3 dni od 
zakończenia wygranej aukcji gotówką lub na rachunek bankowy: 
nr 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, prowadzony dla Pałac Ba-
borówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 
Szamotuły; w przypadku płatności ceny na rachunek bankowy ko-
niecznym jest przekazanie Organizatorowi potwierdzenia dokona-
nia wpłaty;
odebrania konia na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od za-
kończenia wygranej aukcji, pod warunkiem uprzedniej zapłaty cał-
kowitej ceny sprzedaży.
W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny 
sprzedaży w terminie 3 dni od zakończenia wygranej aukcji Sprze-
dający może w terminie 3 dni od ostatniego dnia wyznaczonego 
na dokonanie wpłaty odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedający, 
po spełnieniu przez Kupującego warunków do wydania konia, zo-
bowiązany jest do wydania konia wraz dokument identyfikacyjnym 
(paszport konia). 
13. Cena sprzedaży będąca najwyższą złożoną ofertą przybitą 
przez Aukcjonera jest ceną netto i zostanie podwyższona o należ-
ny podatek VAT. Suma wynikająca ze zdania poprzedniego stanowi 
całkowitą cenę sprzedaży.
14. Kwota podatku VAT, o której mowa w poprzednim punkcie zo-
stanie zwrócona Kupującemu, który: 
jest czynnym płatnikiem podatku VAT, dostarczy dokument po-
twierdzający posiadanie numeru rejestracji podatkowej dla Unii Eu-
ropejskiej oraz potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport konia; 
przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport 
sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warunkiem, 
że  procedura eksportowa zostanie rozpoczęta na terenie Polski 
i zakończy się w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty 
za sprzedanego konia.
15. Kupujący może zapłacić całkowitą cenę sprzedaży w walucie 
Euro (EUR). Wartość transakcji opłacanej w walucie Euro będzie 
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powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% łącznej kwo-
ty sprzedaży wynikającej z ust. 13 powyżej. Cena płatna w Euro 
(EUR) ustalana jest wedle przeliczenia na złote (PLN) według śred-
niego dziennego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski (NBP) na dzień przybicia.
16. Wszelkie koszty związane z transakcją sprzedaży, w szczegól-
ności koszty opłat skarbowych, ponosi Kupujący, chyba że z posta-
nowień Regulaminu wynika, że koszty takie obciążają bezpośred-
nio Sprzedającego.
17. Prawo własności konia przechodzi ze Sprzedającego na Ku-
pującego w momencie zapłaty przez Kupującego całkowitej ceny 
sprzedaży konia oraz wszystkich dodatkowych opłat ustalonych 
z  Organizatorem i Sprzedającym w związku z przeprowadzeniem 
Aukcji – zgodnie z dyspozycją ust. 12 powyżej, w zakresie dotyczą-
cym zasad zapłaty ceny – i wpływem łącznej kwoty do Organizatora.
18. Po zakończeniu Aukcji konie wracają do macierzystej stajni 
(stajni Sprzedającego), chyba, że Kupujący odbiera konia bezpo-
średnio po zakończeniu Aukcji, po uprzednim spełnieniu warun-
ków do odebrania konia. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konia z Aukcji 
zarówno przed jak i w trakcie Aukcji bez podania przyczyny.
 
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej www.bhss.baborowko.
pl. Wszelkie informacje o Aukcji zawarte w materiałach reklamo-
wych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie 
informacyjny.
2. Organizator udostępni przed Aukcją katalog Aukcji zawierający 
między innymi dane dotyczące koni, tj. rasę, pochodzenie, wiek, 
płeć . Dane dotyczące koni objętych Aukcją dostarczane są wyłącz-
nie przez Sprzedającego. 
3. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Aukcji są od-
płatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzeda-
jący. Opłaty i  prowizje należne Organizatorowi od Sprzedającego 
zostaną pobrane w  pierwszej kolejności z ceny uiszczonej przez 
Kupującego, przed przekazaniem reszty ceny Sprzedającemu. 
Prowizja należna Organizatorowi od Sprzedającego wynosi 8% net-
to od całkowitej ceny sprzedaży konia i jest powiększana o należny 
podatek VAT. W przypadku nieuiszczenia ceny przez Kupującego 
w terminie 3 dni od wygrania aukcji – Sprzedający uiści na rzecz 
Organizatora koszty obciążające Sprzedającego w terminie 2 dni 
od wezwania nadanego na pocztę elektroniczną email wskazaną 
przez Sprzedającego przy dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego. 
W przypadku uiszczenia ceny przez Kupującego z pominięciem 
Organizatora Sprzedający uiści na rzecz Organizatora koszty ob-
ciążające Sprzedającego w terminie 2 dni od wezwania nadanego 
na pocztę elektroniczną email wskazaną przez Sprzedającego przy 
dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.
4. Niedozwolone są zachowania Sprzedającego lub Kupującego, 
których celem lub skutkiem jest uniknięcie sprzedaży konia zgło-
szonego do Aukcji, uniknięcie płatności w związku z naliczonymi 
przez Organizatora opłatami lub prowizjami. 
5. W przypadku sprzedaży konia zgłoszonego do Aukcji w trakcie 
Aukcji lub w terminie 30 dni po  zakończeniu Aukcji Sprzedający 
oraz Organizator zgodnie przyjmują, że sprzedaż nastąpiła dzięki 
działaniom Organizatora, a Sprzedający zapłaci Organizatorowi 
prowizję w wysokości 8% netto od całkowitej ceny sprzedaży konia 
i jest powiększana o należny podatek VAT.
6. Wszelkie działania podejmowane przez Sprzedających i Kupują-
cych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
dobrymi obyczajami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniej-
szym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Aukcji. 
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Aukcji czynią 

to  na  własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowie-
dzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesio-
ne przez te osoby podczas trwania Aukcji.
9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie konia 
w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu 
przyjazdu na teren Aukcji i podczas całego czasu trwania Aukcji, 
chyba, że dany koń zostanie skutecznie sprzedany, w wyniku cze-
go ryzyko związane z koniem, w szczególności niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia oraz korzyści i ciężary, w mo-
mencie przybicia przechodzą na Kupującego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia 
Sprzedającego lub Kupującego, ani za żadne szkody wyrządzone 
koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania 
na terenie Aukcji.
11. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrzą-
dzone przez jakiegokolwiek konia Sprzedającego lub Kupującego 
z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przeby-
wania na terenie Aukcji.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania 
Sprzedających i Kupujących w ramach Aukcji, ani za nienależyte 
wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ra-
mach Aukcji, jak również za następstwa działań podjętych przez 
Sprzedających i Kupujących, a stanowiących naruszenie posta-
nowień niniejszego Regulaminu. Organizator w szczególności 
nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, wady fizyczne 
lub prawne koni sprzedawanych w ramach Aukcji, zdolność do na-
bycia lub wypłacalność Kupujących, zdolność do sprzedaży Sprze-
dających, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez 
Sprzedających i Kupujących. 
13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
sprzedaży zawartej w ramach Aukcji.
14. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego lub Sprzedającego 
usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane 
przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowie-
niami Regulaminu, osoba taka może złożyć zastrzeżenia w sposób 
określony poniżej (Reklamacja).
15. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacja 
powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, rolę zgłasza-
jącego w Aukcji (Kupujący albo Sprzedający), szczegółowy opis 
zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu 
rozstrzygnięcia Reklamacji.
16. Organizator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informa-
cji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do skła-
dającego Reklamację o  jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, 
a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej 
Reklamacji. Nie podlegają rozpoznaniu Reklamacje pochodzące od 
osób innych niż Sprzedający oraz Kupujący. Odpowiedź na Rekla-
mację wysyłana jest w formie pisemnej.
17. Dane osobowe podane przez Sprzedających i Kupujących Orga-
nizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie niezbędnym do realizacji Aukcji. 
18. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zosta-
nie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe po-
stanowienia pozostają w mocy. 
19. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Aukcji 
lub na  podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jest pra-
wo polskie. Wszelkie spory związane z Aukcją rozstrzygane będą 
przez właściwe polskie sądy powszechne. 
20. W przypadku opublikowania niniejszego Regulaminu w wer-
sjach językowych innych niż język polski oraz wątpliwości inter-
pretacyjnych, co do niniejszego tekstu, wersją rozstrzygającą jest 
tekst dokumentu w języku polskim.
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Szamotuły to miejscowość położona 35 km na północny zachód od Poznania 
przy linii kolejowej Poznań – Szczecin, niespełna 300 km od morza, 300 km 

od gór, a także w sąsiedztwie Puszczy Nadnoteckiej. Położenie sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu miasta i gminy, a także ruchowi turystycznemu. 

Szamotuły mają ok. 19 tys. mieszkańców, a wraz z wsiami liczą ok. 29 tys. Miasto 
zajmuje powierzchnie 10,11 km2 (gmina – 175,1 km2). Jest głównym ośrodkiem 
gospodarczym, administracyjnym, kulturalnym i oświatowym regionu. Znajduje 

się tu siedziba władz miejsko-gminnych oraz Starostwo Powiatowe. 

To także doskonałe miejsce, aby tu zamieszkać i związać z nim swoje życie. 
Poza atrakcyjnym położeniem i rozwinięta infrastruktura Szamotuły posiadają to, 

czego może im pozazdrościć wiele innych miast. Jest to niepowtarzalny klimat.
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TERMS AND CONDITIONS   

I. General information
1. The Organizer of the Baborówko Horse Sale Show is Pałac 
Baborówko Krystyna  Święcicka, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, 
TAX ID: 787-001-61-70, hereinafter referred to as Organizer.
2. Baborówko Horse Sale Show – the sports horse auction, here-
inafter called Bidding, will be held in Baborówko, Parkowa 1, from 
27th- 30th September 2017.
3. Both individual person, corporate body or organization may par-
ticipate on equal terms in the bidding without any restrictions as a 
Buyer or Seller as per 331 of the Civil Code.
4. Accepting these Terms and Conditions is prerequisite for tak-
ing part in the Bidding. The person taking part in the Bidding as 
a Buyer or Seller declares that these Terms and Conditions were 
red and are accepted.
5. A condition of taking part in the Bidding as a Seller is submitting 
at least one horse to the bidding. The Seller declares that he is the 
owner of the horse and that he is authorized to conclude an agree-
ment of purchase of the horse submitted for the Bidding, what is 
confirmed by submitting the application for Bidding.

II. Terms and Conditions for Sellers
1. Submitting for the Bidding is made through the application that 
can be found on www.bhss.baborowko.pl. The Seller is filling in all 
required details, especially details regarding a horse that is the 
subject of bidding. The Seller is obliged to give true, accurate and 
complete details in regards to a horse. Information, particularly 
regarding the ownerships of the horse, cannot be misleading. The 
Seller is fully responsible for the information provided in applica-
tion form including all the errors.
2. Each horse submitted to the bidding must be of minimum age 
of 4 years old and has sports predispositions for show jumping or 
eventing.
3. Each horse submitted to the bidding must have a valid identity 
document (passport) and a valid confirmation of flu vaccine. A scan 
of horse’s passport must be attached to the application.
4. The deadline for submitting horses to bidding is 28th August 
2017.
5. Submitted applications will be verified by the verification com-
mittee established by Organizer. The Organizer reserves the right 
to refrain from accepting any horse to bidding without giving any 
reason therefore. The Seller will be informed about the decision 
of accepting or denying the application immediately- an email 
address given in application form will be used for the response. 
From the moment of confirmation of accepting the application, the 
Seller is obliged by the content of the application.
6. Each horse submitted to the Bidding must undergo the veteri-
nary examination before the Bidding. An examination will include 
the x-ray done by the EQUI VET SERWIS Dr. Maciej Przewoźny clin-
ic at the date and place appointed by the Organizer or directly at 
the clinic. The Seller may also present the veterinary examination 
results performed by another veterinarian according to the stand-
ards specified in the regulations of the bidding examination (the 
examination cannot be made earlier than six months prior to the 
bidding date). The date of veterinary examination is 29th August 
2017.
7. Horses submitted for the Bidding will take part in photo and 
video session. The date of photo and video session is 29th August 
2017.
8. The Seller may provide his private photos or videos of the horse 
submitted for the bidding: zoo technical photo (profile), in the 
jump, horse presented in three paces, jumping under the rider, 
additionally jumping free photos and videos (HD). Photos and vid-
eos must be attached to application form. Video must be in mp4 
format. Photos must be in jpg format. Providing the photos with 
the application form means that seller resigns from taking part in 
the video and photo session described above.

9. Horses qualified to the Bidding must be brought to the place of 
bidding at cost and risk of the Seller. Horses will be located in the 
auction stable in the place assigned by Organizer. The stables will 
be open from the 27th September 4 pm and available for sellers till 
1st October 2017 8 pm. The Organizer provides a box with bedding 
(straw) at the stables.  
10. On 28th and 29th September 2017 horses qualified for bidding 
may take part in test riding. The Organizer together with the Seller 
will coordinate time and number or test rides. The Seller is obliged 
to prepare the horse for the test ride and to fully cooperate with the 
Organizer in running the test ride. 
11. On 30th September at 4.30 pm the horses will take part in the 
bidding presentation at the arena A. The Seller or an appointed 
rider is obliged to present the horses in walk, trot and gallop as 
well as jumping cross country and show jump obstacles. 
12. The Seller is obliged to prepare and present the horse at the 
bidding ring. The Organizer may provide the presenter if previously 
agreed with the Seller. 
13. The fees for the submitting and participation of one horse in the 
bidding are fully covered by the Seller in the price given in the cho-
sen option. The option is chosen by filling in the application form. 
The Seller may choose from the below fee options: 
Option 1 –  1.600 PLN (tax included)
Price includes:
Organizational fee for participation in the presentation and the bid-
ding, promotion of the horse on the website and bidding Catalogue. 
Veterinary examination and x-ray by the EQUI VET SERWIS Dr. Ma-
ciej Przewoźny clinic.
Stabling with straw and hay from 27th September until 1st October 
2016.
Promotional video and photos of the horse.
Horse insurance – as per attached insurance terms and condi-
tions.
Option 2 –  1.100 PLN (tax included)
Price includes:
Organizational fee for participation in the presentation and the bid-
ding, promotion of the horse on the website and bidding Catalogue. 
Description of the veterinary examination delivered by the Seller. 
(the description will be performed by Dr. Maciej Przewoźny)
Stabling with straw and hay from 27th September until 1st October 
2016.
Promotional video and photos of the horse.
Horse insurance – as per attached insurance terms and condi-
tions.
14. With the application form the Seller sends a confirmation of 
payment for the chosen fee option. The payment shall be issued 
to the below bank account details with the description ‚aukcja’ and 
horse name. 
Bank account details 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, Pałac 
Baborówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-
500 Szamotuły. 
15. In case the horse is withdrawn from the Bidding after 3rd Sep-
tember 2017, the Seller covers the full fee according to the chosen 
option. 

III.  Terms and conditions for the Buyer
1. The Organizer is organizing and running Bidding and service of 
the Bidding referring to these Terms and Conditions. The Organiz-
er is not a part of any purchase agreements signed between Seller 
and Buyer and does not warrant that Seller and Bayer are author-
ized for signing and fulfill the contract. No paid deposit is required 
to participate in the Bidding. Seller authorized the Organizer to 
collect the total sum of purchase from Buyer.
2. On 29th–30th September during the timings announced by the 
Organizer, the Buyer may consult the veterinary examinations with 
the official veterinary of the Bidding.
3. All additional costs for veterinary examinations and x-ray per-
formed during the Bidding are covered by Buyer or Seller. 
4. The Organizer is setting the order of the horses for the Bidding. 
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As a rule, the Organizer is setting the order of the horses in the 
Catalogue as the order of the horses for the Bidding.
5. Bidding in regards to sale of Seller’s horses will be run as an 
auction.
6. Bidding is run by authorized person hereinafter referred to as 
Auctioneer, who acts on behalf of the Organizer.
7. The Bidding will be conducted in PLN. The minimum bidding 
increment is to be 500 PLN (say: five hundred PLN) but it can be 
increased by the Auctioneer during every auction. The increment 
can take place several times.
8. Seller and Organizer agree on the starting price of each horse 
prior to the auction, from which the bidding starts. 
9. The Auctioneer reserves the ight to refrain from accepting any 
bid or to make the particular bidding null and void without giving 
reason therefore. 
10. If any dispute arises between two or more bidders the horse 
in dispute will be immediately put up for advance bidding starting 
from the highest level reached set by Auctioneer before the dispute 
arose or the dispute will be settled by the Auctioneer. 
11. The end of the bidding takes place on the fall of the hammer 
of Auctioneer and is legally equal to signing purchase contract for 
the closing price between the Seller and the Bayer, who offered 
the highest price, under the condition precedent of submitting 
by the winning Buyer written confirmation of purchase contract 
containing the subject of purchase, price, details necessary for 
identification of the Buyer, signature of authorized person includ-
ing especially (i) if the Buyer is natural person name, surname, 
address of residence, address for correspondence if other than 
address of residence; (ii) if the purchase is done by a natural per-
son as a part of a business activity- name of company, business’ 
address, NIP (Tax Identification Number) REGON (Statistic Iden-
tification Number); (iii) if the Buyer is legal person or organiza-
tion with legal capacity- name of company with the description of 
the legal structure, registration address, business address, KRS 
(National Court Register) number, NIP (Tax Identification Number) 
REGON (Statistic Identification Number), proof of being authorized 
to act on behalf of the Buyer including defining role of the person 
authorized; in case of acting by attorney- attorney is obliged to 
present the written mandate with a notary-certified signature or 
in form of notary act; the Buyer or person authorized must present 
Identity Document (ID, Passport, Driving License); in case of fail-
ing of above immediately after closing the bidding, no longer than 
10 minutes after the bidding, the transaction is not effective, and 
horse can be once more submitted for the Bidding at the discretion 
of the Organizer. 
12. The Buyer winning the bidding is obliged to:
pay a total contract value not later than 3 days after the purchase, 
in cash or by bank transfer to the account of the Organizer:  44 
9072 0002 0002 7443 2000 0003, Pałac Baborówko Baborówko Kr-
ystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły; 
in case of transferring money to present the confirmation of bank 
transfer;
Collect the horse at his own expense and risk within 14 days from 
the bidding under the condition of prior full payment of total pur-
chase price. In case of failing of payment by Buyer, a total purchase 
price within 3 days from the end of bidding the Seller can, within 
3 days from the last day of payment being due, refrain from the 
sale. The Seller, after fulfilling by the Buyer all terms of handing 
over the horse, is obliged to hand over the horse with the Identity 
Document (Horse’s Passport).
13. The purchase price, being the highest bid accepted by the 
Auctioneer, is the final net price and will be increased by VAT. The 
sum being the result of the previous sentence is the total purchase 
price.
14. The VAT amount will be reimbursed to the Customers who: 
possess a European Union VAT registration number and will con-
firm the intra-community delivery of the collected horses or 
will submit exportation documents, confirming exportation of the 
purchased horses out of the territory of European Union, under the 

condition, that the customs export procedure was started in the 
territory of Poland and will be completed within 6 months from the 
date of making full payment for the purchased horses.
15. The Buyer may pay in EUR. The bid purchase price will be in-
creased by 1 % of the price defined in article 13 for the handling 
fee. The price will be calculated based on the average daily ex-
change rate of the National Bank of Poland for a day of fall of the 
hammer.
16. Any costs associated with the sale transaction, in particular, 
the costs of duty stamp, shall be covered by the Buyer unless it is 
stated that they will be covered by the Seller in these Terms and 
Conditions. 
17. The title of ownership of the horse being purchased  would not 
be transferred to the Buyer unless he should pay the total amount 
of money being due including all the remaining expenses connect-
ed with the present conditions or other dues to the Organizer and 
the Seller in accordance with article 12 referring to the rules of 
paying the price- and receiving total amount by the Organizer.
18. Immediately after the end of Bidding all horses being sold 
should be shipped back to the stables of the Seller unless the 
horse is being picked up by the Buyer right after the auction after 
previous fulfilling all the conditions of hand over.
19. The Organizer reserves the right to withdraw any horse from 
the Bidding before or during the Bidding without giving any reason 
therefore. 

IV. Final statements
1. These Terms & Conditions shall be public and will be made 
available in the Organizer’s office and on the website www.bhss.
baborowko.pl. Any information about the auction in advertising 
brochures (including information on the posters) is for information 
purposes only.
2. Before the Bidding, the Organizer will provide the Catalogue 
containing details about the horse such as race, pedigree, age, 
sex. All the details about the horses submitted to the Bidding are 
provided only by the Seller.
3. The service of the bidding provided by the Organizer is charge-
able. The Seller is charged with all fees and commissions. Fees 
and commissions that are due will be taken in the first place from 
the total price paid by the Buyer, before transferring the remainder 
to the Seller. Commission for Organizer from the Seller is net 8% 
of total purchase price and is increased by the VAT tax. In case 
of failing of payment the price by the Buyer within 3 days from 
winning the bidding, the Seller will make a payment for the cost 
being due within 2 days from the notice of payment emailed using 
the address given in the application form. In case of payment done 
by Buyer excluding the Organizer, the Seller will make a payment 
for the cost being due within 2 days from the notice of payment 
emailed using the address given in the application form.
4. All the actions of the Seller or the Buyer which aim or result to 
avoid the sale of the horse submitted for the bidding, avoid paying 
Organizer fees and commissions are forbidden.
5. In case of selling the horse submitted for the Bidding during the 
Bidding or within 30 days from end of the Bidding the Seller and 
the Organizer agree that the sale was a result of the Organizer 
actions and the Seller will pay the commission of net 8% of total 
purchase price and is increased by the VAT tax.
6. All the actions taken by the Seller and the Buyer should be legal 
and good practice. 
7. The Organizer reserves the right to change these Terms and 
Conditions as long as it does not violate the basic principles of the 
Bidding.
8. All persons present at the ground of the event throughout the 
entire time are doing so at their own responsibility. Organizers of 
the auction will not be held responsible for any loss or damage, 
which could happen to any persons during the Bidding. 
9. The Seller of the horse is responsible for the damage to the 
horse as a result of any disease, accident or any other cause, from 
the moment of entering the ground of the Bidding and during the 
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whole stay unless the horse is effectively sold and as a result the 
risk concerning the horse, especially the risk of loss, damage or 
other costs, are forwarded to the Buyer with “the fall of hammer” .
10. The Organizer is not responsible for any horse owned by Seller 
or Buyer, neither for any damages or for any injuries, which could 
occur during the Bidding. 
11. The Organizer not responsible for any damage done by any 
horse as a result of any disease, accident or any other cause dur-
ing the Bidding.
12. The Organizer is not responsible for Seller’s or Bayer’s action 
with the Bidding, nor for failure or improper performance of agree-
ment set within the Bidding, nor for results of Seller’s or Buyer’s 
action which are a violation of these Terms and Conditions. In 
particular, the Organizer is not responsible for quality, legitimacy, 
physical or legal defects of the horses sold in Bidding, purchase 
capacity or solvency of the Buyer, selling capacity of the Seller, 
accuracy and reliability of information given by the Seller and the 
Buyer. 
13. The Buyer has no right to withdraw from the contract set in 
Bidding.
14. In case if Seller’s or Buyer’s opinion the service provided by 
Organizer is failing to fulfill these Terms and Conditions, one can 
make a complaint by following the below procedure. 
15. A complaint can be made in writing. A complaint should consist 

of details of submitting the complaint, his role in Bidding (Seller or 
Buyer) a detailed description of the subject of the complaint and 
proposed a settlement.  
16. The Organizer will consider the case within 14 days from the 
day of submitting the complaint. If the complaint does not have all 
the information needed, the Organizer will ask to complete neces-
sary details and 14 days term will be counted from the day of sub-
mitting the complete complaint. Complaints submitted by other 
parties than Seller or Buyer will not be considered. The response 
to the complaint will be sent in writing. 
17. Personal data given by Seller and Buyer are collected and pro-
cessed in accordance with relevant law regulations only for the 
purpose of the Bidding.
18. If any of the articles of these Terms and Conditions will be de-
clared as invalid by the final court decision, all the other articles 
will remain effective.
19. All contracts signed within the Bidding or based on these 
Terms and Conditions, as well as all the matters not regulated by 
these Terms and Conditions, are governed in accordance with the 
laws of Poland. All conflicts in regards to the Bidding shall be de-
cided by the competent national courts.
20. In case of publishing these Terms and Conditions in other lan-
guages versions than Polish and in the case of any dispute, the 
Polish language version shall prevail.
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CO TO JEST WKKW?    

WKKW

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
(WKKW), nazywany  koroną sportów jeździeckich, 
jest szczególnie efektowną dyscypliną. Obejmuje 
ona wszystkie aspekty sztuki hippicznej: harmo-
nię pomiędzy jeźdźcem i koniem, kontakt z naturą 
i wytrzymałość oraz precyzję, zwinność i technikę 
skoku. WKKW składa się z trzech prób: ujeżdże-
nia, próby terenowej i skoków przez przeszkody. 

Piątek 

Próba ujeżdżenia jest sprawdzianem posłuszeń-
stwa – na czworoboku o wymiarach 20x60 m jeź-
dziec i koń mają do wykonania określoną liczbę 
ruchów w trzech chodach: stępie, kłusie i galopie, 
za co otrzymują oceny od sędziów w skali od 1 do 
10, które przeliczane są później na punkty karne. 

Sobota

Najbardziej efektowna i widowiskowa, ale naj-
trudniejsza część WKKW – CROSS. Próba tere-
nowa polega na pokonywaniu stałych przeszkód 
na urozmaiconym terenie. Podczas tej próby para 
jeździec-koń muszą się wykazać wielką odwagą, 
zręcznością i wytrzymałością. Przed nimi bowiem 
do pokonania ponad dwadzieścia przeszkód 
(o wysokości od 100 do 120 cm) w skład, których 
wchodzą rozmaite kombinacje, duże zeskoki (na-
wet do 200 cm) – także do wody oraz skoki wielki-
mi kłodami. Pierwsza odmowa skoku to 20 punk-
tów karnych, druga 40, trzecia odmowa na tej 
samej przeszkodzie oraz trzecia na trasie cros-
su powoduje eliminację. Każdy upadek zarówno 
jeźdźca jak i konia powoduje eliminację. Przekro-
czenie normy czasu za każdą rozpoczętą sekundę 
nakłada na zawodnika 0,4 punktu karnego.

PUNKTY KARNE – CROSS

BŁĄD PUNKTY KARNE

Pierwsza odmowa skoku 20 punktów

Druga odmowa skoku na 
tej samej przeszkodzie

40 punktów

Trzecia odmowa skoku eliminacja

Upadek jeźdźca lub konia eliminacja

Przekroczenie normy 
czasu za każdą sek.

0,4 punktu
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Niedziela

Ostatnim sprawdzianem jest konkurs skoków 
przez przeszkody. Zadanie jest o tyle trudne, 
że dzień wcześniej jeźdźcy i konie pokonali ciężki 
test terenowy, a teraz gdy zmęczenie daje o sobie 
znać muszą pokonać szereg przeszkód parkuro-
wych, które to przy delikatnym choćby puknięciu 
końskich nóg spadają na ziemię, obarczając dodat-
kowymi punktami karnymi daną parę (każda zrzut-
ka to 4 pkt.). Ukończenie tej próby bez punktów 
karnych wymaga od zawodników wiele wyczucia 
i techniki, a od konia olbrzymiej staranności.

W końcowej klasyfikacji zwycięża para (jeździec 
i  koń), która uzyska najmniej punktów karnych 
w trzydniowej rywalizacji.

PUNKTY KARNE SKOKI  
PRZEZ PRZESZKODY

BŁĄD PUNKTY KARNE

Każde zrzucenie przeszkody 4 punkty

Pierwsza odmowa skoku 4 punkty

Druga odmowa skoku eliminacja

Przekroczenie normy 
czasu za każdą sek.

1 punkt

Upadek jeźdźca lub konia eliminacja

Pomylenie trasy przejazdu eliminacja 

CO TO JEST WKKW?    





39BABORÓWKO HORSE SALE SHOW 2017

PAŁAC BABORÓWKO          BABORÓWKO PALACE   

  Jeżeli chcesz odpocząć w kameral-
nych warunkach, w ciszy i spokoju, przy 
śpiewie ptaków, jeżeli chcesz podziwiać 
galopujące konie i podpatrzeć naturę - za-
praszamy do Pałacu Baborówko.

W Baborówku wszystkim staramy się za-
pewnić kameralne i miłe warunki, pokoje 
utrzymane są w starym klimacie, każdy ma 
inny charakter, a pałacowa kuchnia oparta 
o własne produkty stanowi podstawę zdro-
wego żywienia. Posiłki podawane są w sty-
lowej jadalni na indywidualne zamówienie.

Rozległy, przygotowany, ogrodzony teren 
oraz klimatyczne zaplecze sprzyja organi-
zacji różnego rodzaju imprez, kierowanych 
do różnych grup wiekowych oraz o bardzo 
różnorodnym charakterze. Wiele imprez 
odbywa się w budynku starej kuźni i i za-
adoptowanej stodoły. Oba miejsca mają ru-
stykalny charakter i niezapomnianą atmos-
ferę, którą nadają stylowy wystrój, palący 
się kominek i ognisko. Niektóre, bardzo ka-
meralne spotkania odbywają się w pałacu.

  If you want to relax in peace and qui-
et and cozy conditions, if you want to en-
joy the galloping horses and watch nature 
- visit the Baborówko Palace. The natural 
environment and fresh air will let you cut 
off from the everyday hustle and bustle 
and will give you a healthy, restful sleep.

In Baborówko we do everything to provide 
an intimate and pleasant conditions, every 
room have a different stylish decorations 
and unique character. Palace kitchen is 
based on our own products is the basis of 
healthy nutrition. Meals are served in the 
stylish dining room on request. 

We have more than 10 years’ experience 
in organizing a multitude of meetings and 
events in Baborówko. These can range 
from three day eventing competitions (of 
international rank), folk festivities, theater 
performances, Christmas parties to busi-
ness meetings and conferences. Some of 
the events, for example the Equestrian 
Festival Baborówko and the Opening of 
Hunting Season have become a perma-
nent fixtures in our calendar.



20%
WIĘCEJ

ULUBIONE PRODUKTY
TERAZ

WYGLĄDAJĄ TROCHĘ

INACZEJ...

Więcej produktu, większa wydajność!

BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN

SUPPLIERS OF SADDLERY CARE PRODUCTS
CARR & DAY & MARTIN LTD, LYTHAM
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Carr & Day & Martin
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Dystrybucja w Polsce Fenix Horse sp. z o.o. 
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PARTNER MERYTORYCZNY AUKCJI / PARTNER OF THE AUCTION:

EQUI VET SERWIS  
DR MACIEJ PRZEWOŹNY

PARTNER AUKCJI / PARTNER OF THE AUCTION:

20%
WIĘCEJ

ULUBIONE PRODUKTY
TERAZ

WYGLĄDAJĄ TROCHĘ

INACZEJ...

Więcej produktu, większa wydajność!

BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN

SUPPLIERS OF SADDLERY CARE PRODUCTS
CARR & DAY & MARTIN LTD, LYTHAM

M I S T

EQU I

360

Carr & Day & Martin
Est. 1765

Dystrybucja w Polsce Fenix Horse sp. z o.o. 
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25-27.05.2018

SEE YOU NEXT YEAR!
DO ZOBACZENIA ZA ROK!




