
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONIA NA WINTER ARABIAN HORSE AUCTION –
MICHAŁÓW 2022

       
Dane właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela konia ( koni):

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………..

Firma : ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………..

telefon:   ……………………………………………………………………………………………………………..

email: ……………………………………………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, ze jestem wyłącznym właścicielem koni wymienionych w niniejszym zgłoszeniu, oraz że
są one wolne od wad prawnych i nie posiadają żadnych obciążeń wobec osób trzecich, ani też nie toczy
się wobec nich żadne postepowanie egzekucyjne. Ponadto oświadczam, że koń ( konie) wymienione w
niniejszym zgłoszeniu jest ( są ) zarejestrowane w PASB.

2. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Stadninę  Koni  Michałów  Sp.  z  o.o.  (SK
Michałów) z siedzibą w Michałowie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu na
aukcję  w  celu  udziału  konia/i  w  Zimowej  Aukcji  Koni  Czystej  Krwi  Arabskiej  organizowanej  w
Michałowie  w  dniu  15  stycznia  2022  roku.  Oświadczam także,  że  zostałem poinformowany przez
Stadninę  Koni  Michałów  Sp.  z  o.o.  o  prawie  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych, przy czym cofnięcie przeze mnie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania moich danych, którego Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. dokonała przed wycofaniem
przeze mnie przedmiotowej zgody.

3. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  bezterminowe  i  nieodpłatne  wykorzystanie  i  publikację  przez
Stadninę  Koni  Michałów  Sp.  z  o.o.  załączonych  do  formularza  zdjęć  konia  (klaczy):  w  katalogu
aukcyjnym  (w  wersji  elektronicznej)  ,  na  portalach  społecznościowych  promujących  Aukcję  przez
Stadninę  Koni  Michałów  Sp.  z  o.o.  i  organizację  z  nim  współpracujące,  na  stronie
www.stadninamichalow.pl 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się do zwrotu prowizji na rzecz Organizatora od dokonanych transakcji z
klientami  zarejestrowanymi  w  serwisie  OneBid,  którzy  wygrali  online  i  opłacili  licytację  poprzez
złożenie ofert. Prowizja o której mowa wynosi 2 % od ceny sprzedaży netto + VAT ( 23%) . Prowizja
obliczana  jest  od  ceny  młotkowej  ,  bez  dodatkowych  opłat.  Prowizja  przysługuje  tylko  od
skatalogowanego  konia  ,  który  zostanie  sprzedany  podczas  Aukcji,  zgodnie  z  warunkami  Aukcji
ogłoszonymi przez Organizatora.

_______________ ___________________

Data Podpis
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Lp. Koń 
(nazwa)

Data 
urodzenia, 
płeć, 
maść

ojciec - 
matka/po 
ogierze

Wymiary: 
wys. w 
kłębie, 
obwód w 
popręgu, 
obwód 
nadpęcia

Potomstwo 
urodzone w 
2020/2021 r. 
(płeć, po 
jakim ogierze)

W 
2020/2021 
r. klacz 
pokryta 
jakim 
ogierem, 
data 
pokrycia

Cena 
minimalna 
(EURO) 

1.

2.

Prosimy podać dodatkowe informacje o koniu:
- kariera pokazowa (zajęte miejsca w klasie, zdobyte medale i tytuły)
- koń przebywa obecnie w treningu pokazowym/wyścigowym
- skan głównej strony paszportu konia
- zdjęcia konia do katalogu aukcyjnego wraz z opisem kariery konia (Uwaga: zdjęcia należy przekazać w 
formacie 300 dpi, na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: office@stadninamichalow.pl)
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