
Zgłoszenie konia do treningu

Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych punktów. Informacje zamieszczane w karcie 

zgłoszeniowej  są  wyłącznie  do  użytku  wewnętrznego.  Mają  na  celu  stworzenie 

optymalnych warunków podczas pobytu konia w Stadninie koni w Siedlcu !!!

imię konia..................................................

wiek konia.................................................

płeć konia...................................................

wymagane  jest  zaświadczenie  weterynaryjne  o  stanie  zdrowia  konia,  paszport 

hodowlany z aktualnymi szczepieniami

życzenia właściciela konia...........................................................................................................

cel treningu ( np. zajeżdżenie, poprawienie ogólnego wyglądu pielęgnacji, przygotowanie do 

zakładu treningowego, czempionatu, zawodów itp.)

…………………………………………………………………………………………………... 

uwagi odnośnie żywienia ……………………………………………………………………...

dodatkowe pasze witaminy ( lub zakup witamin )

…………………………………………………………………………………………………...

uwagi odnośnie stanu zdrowia ( przebyte kontuzje, choroby, alergie itp. ) 
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…...
uwagi odnośnie zachowania konia 
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…...
uwagi odnośnie obsługi kowalskiej ( zachowanie konia, kuty na ile nóg, rozczyszczany, 
wkładki, ostatni termin kucia, specjalne kucie, specjalne podkowy )
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…...

termin pobytu konia:.....................................................................................................................



zgłoszenie  konia dokonujemy  telefonicznie,  po  ustaleniu  terminu  należy  w  ciągu  dwóch 
tygodni przesłać kartę zgłoszeniową. W dniu przyjazdu należy uiścić opłatę miesięczną za 
pobyt  i trening  konia.  Wpłaty za kolejny -e miesiąc -e należy dokonać do 5 następnego 
miesiąca osobiście  lub przelewem na konto :

PKO BP SA 2 Oddział we Wrocławiu 40102052260000610201577014 

z tytułem ,, pobyt i trening konia ( podać imię ) w Stadninie koni w Siedlcu ,,. Wypełnioną i 
podpisaną  kartę  zgłoszeniowa  prosimy  dostarczyć  w  dniu  przyjazdu  razem  z 
paszportem, aktualnymi badaniami i szczepieniami.

oświadczenie właściciela konia
Wyrażam zgodę na trening i pobyt mojego konia w  Stadninie koni w Siedlcu
W przypadku choroby lub zaistnienia wszelkich innych okoliczności w których interwencja 
weterynaryjna jest niezbędna, zgadzam się na podjęcie leczenia i pokrycie wszelkich kosztów 
leczenia które z niego wynikną.
Zlecam opiekę kowalską kowalowi przyjeżdżającemu do Stadniny koni w Siedlcu i pokryję 
koszty obsługi kowalskiej 
Zlecam opiekę weterynaryjną lekarzowi weterynarii przyjeżdżającemu do Stadniny koni w 
Siedlcu
Stadnina koni ani jej pracownicy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki 
choroby kontuje ujawnione i powstałe podczas pobytu i treningu konia
Dodatkowo zlecam ( np. podawanie witamin itp. ) 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

....................................................                                             .............................................................
    Miejsce i Data                                                                              Podpis właściciela




