UMOWA PENSJONATOWA

Umowa zawarta w dniu ............. pomiędzy,
Panem/Panią ................................................, właścicielem(ką) konia, zamieszkałym(łą) w
…………………………… przy ul. ……………………………………………,
legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze ............................, wydanym przez
............................................., numer telefonu ......................, zwanym(ą) dalej właścicielem
konia, a
Panem/Panią ................................................, właścicielem(ką) stajni, zamieszkałym(łą) w
…………………………… przy ul. ……………………………………………,
legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze ............................, wydanym przez
.............................................., numer telefonu......................... zwanym(ą) dalej właścicielem
stajni.
§1
Przedmiotem Umowy jest przechowanie konia w boksie wynajętym na terenie stajni
.............................. w miejscowości ............................., ulica ......................................., numer
telefonu.................... .
§2

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, od dnia ................................ .
§3
Strony mogą odstąpić od umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu pisemnego
wypowiedzenia.
§4
Niniejszym właściciel konia o imieniu ......................, rasie ................................, maści
...................................., numerze paszportu hodowlanego
.......................... oświadcza, iż
jest prawnym właścicielem konia i zobowiązuje się oddać konia na przechowanie do stajni w
..................................... oraz pokryć koszty związane z chowem zwierzęcia, a właściciel stajni
zobowiązuje się do odpłatnego prowadzenia chowu konia.
§5
Właściciel stajni zobowiązuje się do chowu konia, który obejmuje chów konia i opiekę nad
nim zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami oraz normami, a w szczególności zobowiązuje się
do:
1) Udostępnienia boksu stajennego o powierzchni nie mniejszej niż .... m2 celem
zapewnienia zwierzęciu należytych warunków bytowania;
2) Karmienia konia, utrzymania boksu w należytej czystości;
3) Doglądu stanu zdrowia i kondycji zwierzęcia, w szczególności do niezwłocznego
powiadomienia właściciela konia o podejrzewanej chorobie zwierzęcia, a w nagłych,
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zagrażających życiu konia przypadkach, do udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania lekarza weterynarii na koszt właściciela konia;
4) Udostępnienia właścicielowi stałego miejsca na przechowanie sprzętu
jeździeckiego.
5) Za zgodą właściciela wypuszczenie koni na padok
6)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………...
§6
Właściciel konia zobowiązuje się do:
1) Uiszczania miesięcznej opłaty za chów konia zgodnie z warunkami niniejszej
umowy w wysokości ................... złotych (słownie: ...........................................)
do dnia ............... każdego miesiąca;
2) Szczepienia konia przeciw grypie oraz odrobaczania konia minimum ....... razy w
roku kalendarzowym;
3) Wykonywania zabiegów pielęgnacji kopyt;
4) Ponoszenia kosztów leczenia konia;
5) Utrzymania konia w należytej czystości oraz dbania o jego zdrowie fizyczne;
6) Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad panujących na terenie stajni
§7
Przed przyjazdem konie do stajni właściciel konia obowiązany jest dostarczyć aktualne
świadectwo zdrowia zwierzęcia wystawione przez lekarza weterynarii, dokumentujące, iż koń
jest zdrowy.
§8
W wypadku, gdy właściciel konia nie zapłaci opłaty, o której mowa w §6 ust. 1 niniejszej
umowy przez okres trzech miesięcy, właściciel konia oświadcza, że na mocy nimniejszej
umowy przenosi prawa własności konia na właściciela stajni, a umowa pensjonatowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
§9
Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za :
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1) wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela;
2) wypadki losowe konia, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu
konia;
3) wypadki właściciela i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;
4) wypadki losowe właściciela konia na terenie stajni;
5)pozostawiony na terenie stajni sprzęt jeździecki.
§10
Właściciel konia ponosi pełną odpowiedzialność za osoby trzecie, którym udostępnił konia.
§11
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnych aneksów do umowy
podpisanych przez strony – pod rygorem nieważności.
§13
Umowa została sporządzona i podpisana na każdej karcie przez przedstawicieli obu stron w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
§14
Wszystkie sprawy dodatkowe, uzgodnione pomiędzy właścicielem, a właścicielem(ką) konia
uwzglednione są w § 5 p.6

. ................................................

...............................................

podpis właściciela stajni

podpis właściciela konia
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