
REGULAMIN ZGŁASZANIA KONI  
do udziału w aukcji 

„WINTER STAR SALE” w dniu 7 grudnia 2019 roku 
 
Organizatorem aukcji Winter Star Sale, odbywającej się w dniu 7 grudnia 2019 roku na 
terenie Toru Wyścigów Konnych „Służewiec” (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa), jest 
Polski Klub wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 
Warszawa) - dalej zwany jako „Organizator” lub „PKWK”. 

 
Niniejszy Regulamin odnosi się wyłącznie do aukcji Winter Star Saleo, dbywającej się w 
dniu 7 grudnia 2019 roku na terenie Toru Wyścigów Konnych „Służewiec”, dalej zwanej 
jako „Aukcja”. 
 
 
1. Aukcja jest dostępna dla koni pokazowych i wyścigowych Czystej Krwi Arabskiej oraz dla 

koni wyścigowych Pełnej Krwi Angielskiej.  
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 osób trzecich. 

3. Zgłaszany koo jest wolny od wad zdrowotnych (dychawica, ślepota, tkanie, łykawośd), 
zdrowy oraz w przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie o stwierdzeniu źrebności. 
Zgłaszanie koni do udziału w Aukcji jest możliwe do dnia 12 listopada 2019 roku 
(włącznie). Zgłoszenia należy przesyład na adres e-mail: winterstar.sale@pkwk.org . 

4. Konie przyjęte (zakwalifikowane) do udziału w Aukcji zostaną umieszczone na liście 
Organizatora, która zostanie zamknięta w dniu 15 listopada 2019 roku. Publikacja listy 
koni zakwalifikowanych do Aukcji nastąpi na stronie internetowej PKWK. 

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do Aukcji jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem 
kariery pokazowej lub wyścigowej. 

6. Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru (wyselekcjonowania) koni na 
listę aukcyjną, którą ogłosi zgodnie z postanowieniem pkt 5. Organizator zastrzega, że 
dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem konia w Aukcji. 

7. Prowizja dla Organizatora od sprzedaży konia podczas Aukcji wynosi 5% ceny sprzedaży 
konia netto + VAT (23%), od każdego zgłoszonego i/lub skatalogowanego konia, który 
zostanie sprzedany w trakcie Aukcji na warunkach określonych w umowie. 

8. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem, pobytem konia itp. 
w związku z zakwalifikowaniem konia i jego udziałem w Aukcji. Wszelkie koszty 
związane z udziałem konia w Aukcji ponosi jego właściciel. 

9. Po zakwalifikowaniu konia do Aukcji właściciel konia zobowiązany jest do podpisania 
z Organizatorem stosownej umowy dotyczącej wynagrodzenia prowizyjnego 
Organizatora od sprzedaży danego konia.  

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia konia do Aukcji jest wyrażenie przez zgłaszającego 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 
organizacją Aukcji (stosowny wzór stanowi załącznik do Regulaminu).  

11. Organizator zastrzega możliwośd wprowadzenia uzupełnieo lub zmian postanowieo 
Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 8 listopada 2019 roku.    
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