UMOWA NA UTRZYMANIE KONI
zawarta w Wygodzie w dniu ………2018r. pomiędzy:
Stadniną Koni Janów Podlaski z siedzibą w Wygodzie, adres: Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000109401. NIP: 537-000-96-80, REGON: 030120086, kapitał zakładowy
3 912 500 złotych
reprezentowaną przez:
- Prezesa Zarządu - Sławomira Pietrzaka
- p.o. Członka Zarządu – Sławomira Chlabicza
uprawnionych do reprezentacji
zwaną dalej Usługodawcą, a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwana dalej Usługobiorcą

§1
1.

Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest utrzymanie konia
 Płeć: ……………………….
 Umaszczenie: ……………...
 Nazwa: …………………….
 Ojciec: ……………………..
 Matka: ……………………..
 Data urodzenia: ……………
 Kraj urodzenia: …………….
 Paszport nr:…………………

będącego własnością Usługobiorcy.
§2
1. Usługodawca w ramach kosztu utrzymania konia zapewnia:
a) wyżywienie 3 razy dzienne w ilości: owies 4kg/dzień, siano 10 kg/dzień, słoma na ściółkę w ilości
10 kg/dzień,
b) obsługa w zakresie zmiany ściółki i karmienia konia.
2. Jeżeli Usługobiorca ma takie życzenie, koń może otrzymać inną paszę treściwą dostarczona
przez Usługobiorcę. Wszelkie odżywki i witaminy ﬁnansuje Usługobiorca.
3. Nawóz powstały ze ściółki stanowi własność Usługodawcy.
§3
1. Usługodawca nie odpowiada za chorobę konia lub jego padnięcie niezawinione przez
Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez konia.
W czasie jego użytkowanie przez Usługobiorcę bądź osoby upoważnione przez niego.
3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcę o wszelkich stanach
chorobowych lub zranieniach konia.
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4. Usługodawcy przysługuje prawo przeniesienia konia, w razie potrzeby, do innego miejsca o takim
samym standardzie.
§4
1. Opisane w paragraﬁe 1 usługi Usługodawca zobowiązuje się świadczyć za opłatą
wg następujących stawek:
40 zł netto + 8 % VAT
2. Uzgodnioną kwotę wynikająca z paragrafu 4.1. Usługobiorca zobowiązany jest regulować
według faktur przekazanych przez Usługodawcę, na konto Usługodawcy podane na fakturze.
§5
1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz ustaleń porządkowych na terenie obiektu,
b) dostarczenia dokumentów stwierdzających stan zdrowia konia i szczepień przed jego
wstawieniem do stajni,
d) ewentualnego ubezpieczenia konia na własny koszt,
e) wszelkie koszty leczenia pokrywa Usługobiorca,
f) koszty odrobaczenia, szczepień ochronnych i usług kowalskich pokrywa Usługobiorca.
§6
1. Usługobiorca ma prawo do:
a) samodzielnej jazdy na własną odpowiedzialność,
b) jazdy konnej w miejscach wyznaczonych przez Usługodawcę.
§7
Umowa została zawarta od …………. do …………… .
§8
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..

……………………………….

Usługobiorca

Usługodawca

Wygoda ....................
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