KRAKOWSKI POKAZ I AUKCJA KONI ARABSKICH
7-8-9 września 2018

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w KRAKOWSKIM POKAZIE I AUKCJI KONI ARABSKICH, które będą miały
miejsce na terenie Klubu Jazdy Konnej „Szary” w Michałowicach pod Krakowem w dniach 7-8-9 września
2018 (piątek-sobota-niedziela).
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania koni na MIĘDZYNARODOWĄ AUKCJĘ KONI ARABSKICH, która
odbędzie się w niedzielę, 9 września 2018, w hali jeździeckiej na terenie KJK „Szary“. Aukcja otwarta jest
dla wszystkich koni arabskich, wpisanych do Ksiąg Stadnych uznanych przez WAHO. rzeprowadzona
będzie jako otwarta licytacja, z prezentacją wszystkich koni w ringu. Aukcjonerem będzie Andrew Nolan,
który współpracował z nami przy obsłudze Pride of Poland.

WARUNKI DLA WYSTAWCÓW (dotyczą koni stacjonujących na terenie Polski)

Sprzedaż koni odbywa się na warunkach umowy pośrednictwa zawartej z firmą Polturf.
Warunki finansowe:
prowizja – 10% (dziesięć procent) ceny sprzedaży netto. Do prowizji dodany zostanie podatek VAT
(23%).
wpisowe – płatne w dwóch ratach:
I rata: 3000 PLN (w tym VAT 23%), w skład której wchodzi opłata za sesję foto i wideo, koszt
boksu dla konia przeznaczonego na sprzedaż, na terenie KJK Szary w dniach 6-9 września 2018.
Płatna w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
II rata: 3000 PLN, pobrana zostanie w przypadku sprzedaży konia poniżej 30.000 EUR. Jeśli koń
uzyska cenę sprzedaży powyżej 30.000 EUR, organizator nie będzie pobierał drugiej części
wpisowego.
Uwaga!
Każdy koń zgłoszony do aukcji będzie mógł wziąć udział w Krakowskim Pokazie bez dodatkowych
opłat wpisowego i za boks!
Wystawcy przysługują dwa jednoosobowe zaproszenia do sektora VIP podczas aukcji.
Zgłoszeń koni należy dokonywać na załączonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię
paszportu – strony 3-4-5. Po otrzymaniu zgłoszenia, pocztą zwrotną wysłane zostaną do Państwa dwa
egzemplarze umowy pośrednictwa. Zgłoszenie zostanie przyjęte po otrzymaniu podpisanego
egzemplarza umowy wraz z załącznikiem i zarejestrowaniu wpłaty wpisowego w terminie do 15 czerwca
2018.
Konto do wpłaty wpisowego:
Polturf Barbara Mazur, Al.Wyścigowa 4-B / 84, 02-681 Warszawa
ING Bank Śląski 16 1050 1054 1000 0023 1165 7577
ORGANIZATORZY:
Anna Stojanowska +48 502 542 183 astojanowska@op.pl
Barbara Mazur +48 604 504 199 biuro@polturf.pl
Jerzy Białobok + 48 601 936 926 j.bialobok52@gmail.com
www.cracow-show.arabians.pl
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W uzasadnionych przypadkach, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy przeprowadzą kwalifikację koni. Preferowane będą
konie w treningu pokazowym i konie po karierze pokazowej – „prospekty“ hodowlane.
Z uwagi na warunki techniczne KJK „Szary” i program imprezy, łączna liczba koni zakwalifikowanych na
Aukcję nie może przekroczyć 15.
Konie, które nie zostały wcześniej zgłoszone do Aukcji, będą mogły wziąć udział w Krakowskim Pokazie
i dołączyć do Aukcji – pod warunkiem zdobycia medalu w czempionatach. Takie konie zostaną przyjęte
bez regularnych kosztów wpisowego na Aukcję, jednak na tych samych warunkach prowizyjnych.
Wpisowe w całości przeznaczone jest na pokrycie kosztów promocji Aukcji. Wpisowe obejmuje sesję
wideo i sesję fotograficzną każdego zgłoszonego konia (stacjonującego w Polsce) oraz zamieszczenie
podstawowych informacji handlowych w Katalogu Aukcyjnym (nazwa, maść, rok urodzenia, wymiary,
linia żeńska i ród męski, rodowód, kariera wyścigowa, pokazowa i hodowlana).
Informacje katalogowe opracowane zostaną na podstawie oficjalnej dokumentacji (Księga Stadna,
Biuletyny Wyścigowe, ecaho.org). Wszelkie dodatkowe informacje, które mają Państwo życzenie
zamieścić w Katalogu (kariera pokazowa lub sportowa np. w rajdach, kariera potomstwa itp.), prosimy
umieścić w zgłoszeniu, podając źródło.
Wpisowe nie obejmuje:
kosztów wymaganych badań przedaukcyjnych (badanie źrebności, badanie przydatności do rozrodu,
EVA);
kosztów przygotowania i doprowadzenia koni (wystawca odpowiada za przygotowanie koni
i doprowadzenie do prezentacji podczas pokazu przedaukcyjnego i aukcji).
Wystawcy przysługują dwa jednoosobowe zaproszenia do sektora VIP podczas Aukcji.
Pokaz przedaukcyjny i prezentacja wszystkich koni przeznaczonych do sprzedaży odbywają się wyłącznie
na terenie Klubu Jazdy Konnej „Szary” w dniu 9 września 2018.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i o przesłanie:
e-mailem – biuro@polturf.pl
lub pocztą – POLTURF, Al.Wyścigowa 4B/84, 02-681 Warszawa
w terminie do 1 marca 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Z poważaniem,
ORGANIZATORZY
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ZGŁOSZENIE KONI – LISTA KONI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA KRAKOWSKIEJ AUKCJI KONI
ARABSKICH w roku 2018
Imię, nazwisko
Firma
Adres: ulica
Kod, miejscowość
NIP
Tel.
e-mail

Lp.

Koń

Data
urodzenia

DD-MM-RR

Wymiary:

wys. w kłębie –
obw. w popręgu –
obw. nadpęcia

Przychówek:

nazwa, płeć, maść,
data urodzenia/ po
ogierze

Sezon 2018:

data
pokrycia/ogier

Cena
rezerwowa
netto
(EUR)

Informacje dodatkowe:

Data:__________________________ Podpis Wystawcy: _______________________________________
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