
Ustrzyki Górne07.10.2020r. 

 
REGULAMIN AUKCJI KONI HUCULSKICH ZHKH Wołosate 

 
1.  Organizatorem aukcji jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Miejscem prezentacji klaczy, odsadków i przeprowadzenia aukcji w dniu 12 października 2020  o 

godzinie 10:00 jest Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem. 

 

3. Miejscem prezentacji wałachów oraz ogierków przeprowadzenia aukcji w dniu 12 października 

2020 o godzinie 12:00 jest Stanica Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej. 

 

4. Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na 

równych prawach, bez ograniczeń. 

 

5. Osoby przystępujące do aukcji zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem aukcji koni na 

stronie www.bdpn.pl, a poprzez złożenie oferty akceptują warunki. 

 

6. Aukcja prowadzona będzie w systemie licytacji od kwoty wywoławczej danego konia. 

 

7. Warunkiem dopuszczenia do licytacji danego konia jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. 

Wadium płatne jest w dniu aukcji 15 minut przed jej rozpoczęciem tj. w godz.: 

09:30-09:45  na terenie stadniny dla aukcji na terenie ZHKH w Wołosatem. 

11:30 – 11:45 na terenie Stanicy Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej 

 

8. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego z koni przeznaczonych do 

sprzedaży, umieszczonych w katalogu. W przypadku wygrania licytacji - zaoferowania najwyższej ceny 

- wpłacone wadium zostanie zaliczone do ceny zakupu. Osobom, które nie wygrały licytacji wadium 

zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu aukcji. 

 

9. Wszyscy klienci wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie listę koni. Wszystkie oficjalne informacje 

i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą. 

 

10. Licytacji podlegają konie wg katalogu w dniu odbywania się aukcji. Postąpienie minimalne wynosi 

100 zł. 

 

11. Wszelkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane przez prowadzącego aukcję mają moc 

korygującą. 

 

12. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licytacji, zgodnie z numerami aukcyjnymi 

zawartymi w katalogu. Poszczególne aukcje rozpoczyna pokazanie oferowanego konia w ręku na 

kantarze lub ogłowiu w stępie i kłusie. 

13. Jedynym kryterium wyboru oferenta w trakcie licytacji jest najwyższa oferowana cena zakupu 

konia. 

 



14. Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie do kasy lub na podane 

konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji dowolnego konia bez podania przyczyny 

przed rozpoczęciem aukcji oraz do zamknięcia. 

 

16. Po wygraniu licytacji Kupujący (zwycięzca licytacji) zobowiązany jest do:  

 

a) wypełnienia pisemnej deklaracji zawierającej imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania 

lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z numerem katalogowym, 

proponowaną cenę brutto konia nie niższą niż wylicytowana kwota celem zawarcia umowy sprzedaży 

pomiędzy stronami.  

 

b) wpłacenia należności za zakupione konie bezpośrednio po aukcji lub przelewem na konto 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego ,Ustrzyki Górne 19,38-713 Lutowiska nr konta :  73 1130 1105 

0005 2168 1320 0005 z dopiskiem:  

„Koń huculski-imię konia” lub złożenia pisemnego zobowiązania do zapłaty za konia nie później niż w 

7 dniu od zakończenia aukcji tj. do dnia 28.10.2020r. zapłata gotówką lub przelew na konto BdPN  

 

c) odbioru konia nie później niż na 7 dni po zakończeniu aukcji, warunkiem wydania konia jest 

dokonanie zapłaty  

 

d) do 7 dni od zakończenia aukcji koń bez dodatkowych opłat ma prawo przebywać  na terenie ZHKH 

Wołosate na ryzyko Kupującego 

 

e) niedokonanie zapłaty za konia w terminie 3 dni po zakończeniu aukcji powoduje przepadek 

wadium na rzecz Organizatora 

 

17. Po dokonaniu zapłaty istnieje możliwość dalszego, czasowego utrzymania konia w ZHKH 

Wołosate po podpisaniu odrębnej umowy pensjonatowej.  

 

18. Kupujący załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu własnymi siłami, na 

własny koszt i ryzyko. Po udostępnieniu przez Organizatora konia do załadunku ryzyko związane z 

koniem przechodzi na Kupującego. 

 

19. Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z transportem koni, a w szczególności koszty 

wymaganych badań weterynaryjnych lub koszty ubezpieczeń 

 

20. W przypadku, kiedy stan zdrowia konia, potwierdzony wynikiem badań weterynaryjnych, 

uniemożliwi jego transport, transakcja nie dochodzi do skutku, nabywca otrzymuje zwrot wadium, a 

koszt badań ponosi Sprzedający. 

 

21. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu 

poniesione przez osoby podczas trwania przetargu oraz okoliczności z nim związanych. 

 



22. Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego  w Wołosatem  sprzedaje konie podczas aukcji 

w stanie ”jak jest” bez kantara i uwiązu, jakiekolwiek gwarancje, łącznie z gwarancjami przydatności 

użytkowej, hodowlanej i handlowej, czy innej ze strony Ośrodka są wykluczone.  

 

23. Oferenci mają prawo do oglądania koni przedstawionych w katalogu do sprzedaży od pn-pt w 

godzinach 7:30-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p..o. kierownika p. inż.Karoliną 

Świderską, tel. 724 750 051. 

 


