
UMOWA PENSJONATU KONIA 

Nr …………../…………… rok 

Zawarta w Opolu w dniu …………………………......... pomiędzy: 

Panią/Panem …………………………………………………………… zamieszkałym w ………………………… 

ulica ……………………………............., numer telefonu ……………………………………………, zwanym dalej 

Zleceniodawcą, a Ludowym Klubem Jeździeckim „Ostroga” Opole, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

Reprezentowanym przez: 

 

1. Prezes lub Wiceprezes Zarządu  …………………………………………………………………. 

 

2. Skarbnik    …………………………………………………………………. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest usługa pensjonatu konia w stajni Zleceniobiorcy, która zapewnia koniowi miejsce 

w boskie, wyżywienie (owies, siano)  i  obsługę masztalerską (karmienie, ścielenie i wyprowadzanie na padok). 

Karmienie sianem i ścielenie słomą może wykonywać jedynie pracownik zatrudniony przez Zleceniobiorcę. 

§2 

Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem konia, o imieniu ……………………………………………………. 

maści …………………..……….., urodzonym …………..……………….., płci ……………..………,  

rasy …………………………….., o numerze paszportu …………………………………………………………… . 

Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy do jego stajni w pensjonat wyżej wymienionego konia na czas 

nieokreślony* od dnia …………………………………… lub na czas określony* od dnia ………………………  

do dnia ……………………….., co Zleceniobiorca niniejszym potwierdza.  

§3 

1. Wprowadzenie konia do stajni Zleceniobiorcy w ramach pensjonatu może nastąpić dopiero po podpisaniu 

umowy pensjonatu przez obydwie strony i wniesienia opłaty z góry przynajmniej do równego miesiąca. 

2. Koszt pensjonatu konia określa aktualny w czasie trwania umowy cennik opłat za pensjonat konia. 

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany cennika opłat. 

 

 



§4 

1. Koń znajduje się w pensjonacie Zleceniobiorcy na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca własnym kosztem i staraniem może ubezpieczyć konia od śmierci, nieszczęśliwych 

wypadków oraz OC. 

3. W przypadku braku ubezpieczenia Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za kontuzje, 

szkody i wypadki związane z pobytem konia w pensjonacie. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się na własny koszt dbać o okresowe szczepienia przeciw grypie 

i odrobaczanie. 

5. W razie zachorowania konia Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę, który podejmuje 

decyzję co do dalszego leczenia, a do tego czasu Zleceniobiorca zapewni opiekę weterynaryjną, ale koszty 

leczenia porywa w całości Zleceniodawca. 

6. W nagłych przypadkach ustala się następujący kontakt Zleceniobiorcą ze Zleceniodawcą 

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

§5 

1. Niniejsza umowa zawiera w sobie usługę wyprowadzania koni na padok, przez cały okres trwania 

tej Umowy. 

2. Usługa wyprowadzania koni, jest usługą dobrowolną, wynikającą z deklaracji Zleceniodawcy*. 

3. Regulamin usługi wyprowadzania koni, znajduje się w załączniku numer 2. 

§6 

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia,  

z terminem rozwiązania określonym na koniec miesiąca. 

2. Uprawnienie do rozwiązania umowy bez podania przyczyny przysługuje każdej ze stron z zachowaniem 

terminu wypowiedzenia. 

3. Na drodze porozumienia stron umowa może zostać rozwiązana w każdym innym terminie. 

4. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.  

§7 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy szczególnie w następujących przypadkach: 

a) nieponoszenie opłat za pobyt konia za 3 miesiące, 

b) rażące naruszenia postanowień Regulaminów obowiązujących w stajni i na terenie 

Zleceniobiorcy. 

2. Bez uregulowania wszelkich należności wynikających z tej umowy Zleceniodawcy nie wolno 

wyprowadzić konia z pensjonatu bez uzgodnienia. Koń stanowi zabezpieczenie należności do momentu 

ostatecznego rozliczenia finansowego. 

3. W momencie wypowiedzenia przez Zleceniobiorcę umowy, zgodnie z §6 p. 1.a.b. i nie zabrania konia 

oraz braku rozliczenia, Zleceniobiorca ma prawo użytkować konia na poczet należności.  



§8 

Dane Zleceniobiorcy do wpłat należności wynikających z umowy: 

Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu,  

ul. Wrocławska 172, 45-836 Opole 

Bank Spółdzielczy Bank Rolników,  numer konta:  50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje kodeks cywilny. Właściwym sądem do 

rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny z siedzibą w Opolu. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Zleceniodawca           Zleceniobiorca 

 

…………………………………………    1. ………………………………………… 

(czytelny podpis / pieczątka)       (czytelny podpis / pieczątka) 

 

 

         2. ………………………………………… 

(czytelny podpis / pieczątka) 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o stanie zdrowia konia, wykaz osób uprawnionych oraz oświadczenie o zapoznaniu się  

z regulaminem. 

2. Deklaracja i regulamin dotyczący usługi wyprowadzania koni. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO). 

 

 

 

 



Załącznik do Umowy Pensjonatu        Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia konia 

Oświadczam, że koń, o którym mowa w §2 Umowy Pensjonatu, jest wolny od chorób zakaźnych oraz 

posiada aktualne dokumenty szczepień. Data ostatniego szczepienia wykonanego przez lekarza 

weterynarii przypada na: 

………………………………………………………………………………………………………….., 
(data, imię i nazwisko lekarza weterynarii) 

 

lub kserokopia odpowiednich dokumentów – paszport, zaświadczenie lekarza weterynarii (oryginały do wglądu) 

 

Koń, o którym mowa w §2 Umowy Pensjonatu, posiada następujące wady, narowy i nałogi: 

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

 

Wykaz osób uprawnionych do użytkowania i pielęgnacji konia, 
poza osobami uprawnionymi w stajni Zleceniobiorcy 

 
1. …………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, numer telefonu, funkcja /trener/jeździec/lekarz/) 

 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, numer telefonu, funkcja /trener/jeździec/lekarz/) 

 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, numer telefonu, funkcja /trener/jeździec/lekarz/) 

 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, numer telefonu, funkcja /trener/jeździec/lekarz/) 

 

5. …………………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, numer telefonu, funkcja /trener/jeździec/lekarz/) 
 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i będę przestrzegać regulaminów obowiązujących w LKJ „Ostroga”. 

Mam świadomość zagrożeń wynikających z kontaktu z końmi, przystępuję do zajęć jazdy konnej na 

własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, instruktorów, 

trenerów oraz uczestników w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami, 

będącymi następstwem udziału w zajęciach. 

 

…………………………………………………  

   (Podpis Zleceniodawcy)   

 



Załącznik do Umowy Pensjonatu        Załącznik nr 2 

 

Deklaracja Zleceniodawcy o wyprowadzaniu konia na padok 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*, aby koń, o którym mowa w §2 Umowy Pensjonatu, korzystał  

z usługi wyprowadzania koni na padok, oferowanej w ramach Umowy Pensjonatu.  

Regulamin wyprowadzania konia na padok 

1. Koń jest wyprowadzany na padok przez pracowników LKJ „Ostroga”  oraz osoby uprawnione,  

w każdy dzień tygodnia. 

2. Warunkiem wyprowadzania konia przez osoby uprawnione, jest wcześniejsze przygotowanie  

oraz zabezpieczenie padoku przez Zleceniodawcę.  

3. Padok jest wybierany, przygotowywany oraz odpowiednio zabezpieczany przez Zleceniodawcę. 

Dbanie o bezpieczeństwo na padoku, leży po stronie Zleceniodawcy. Padok powinien być 

przygotowany w taki sposób, aby uniemożliwić ucieczkę konia. Wyposażenie padoku  

w urządzenia elektryczne (np. pastuch), zabawki dla konia, siano itp. zapewnia Zleceniodawca.  

4. Koń jest wyprowadzany na padok na wyłączną odpowiedzialność Zleceniodawcy. 

5. Koń nie zostanie wyprowadzony w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych: deszcze, 

burza, śnieżyca, oraz temperatury poniżej -10°C.  

6. Jeżeli koń zostanie wyprowadzony w czasie panowania dobrych warunków atmosferycznych,  

a pogoda zmieni się, zostanie on tam, aż do chwili planowanego sprowadzenia do stajni,  

chyba że zrobi to wcześniej Zleceniodawca. 

7. Koń zostaje wyprowadzany około godziny 800-1000, a sprowadzany około godziny 1200-1300. 

8. Koń nie będzie wyprowadzany w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia choroby,  

przy której wyprowadzenie konia mogłoby pogorszyć jego stan zdrowia. W takim przypadku 

Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o zaistniałej sytuacji Zleceniodawcę.  

9. O każdorazowej rezygnacji z wyprowadzenia konia w dany dzień, Zleceniodawca powinien 

poinformować osoby upoważnione do wyprowadzania, bądź Zleceniobiorcę. 

10. Pełną odpowiedzialność za pobyt konia na padoku, oraz drogę konia ze stajni na padok i do stajni, 

ponosi Zleceniodawca. 

11. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i zdarzenia z udziałem swojego 

konia lub pozostające w związku z usługą wyprowadzania.  

12. Kopyta konia nie są czyszczone po sprowadzeniu z padoku do stajni. 

Oświadczam że przeczytałem/am regulamin wyprowadzania koni oraz akceptuję go 

 

……………………………………………………… 
(Podpis Zleceniodawcy)   

 



Załącznik do Umowy Pensjonatu        Załącznik nr 3 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA z siedzibą w Opolu otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane 

osobowe. 

Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją swoich zadań statutowych, podejmowanych 

zgodnie z Państwa zainteresowaniem ofertą Klubu. Będzie ich również używał  

w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. 

Działania Klubu podejmowane są na podstawie jego statutu i oferty dla jego członków jak i osób 

zainteresowanych, niebędących członkami Klubu (najczęściej na podstawie wyrażonej zgody bądź  

w związku z wykonywaniem umowy, co jest zgodne z postanowieniami  RODO). 

Klub  przekazywał będzie Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom lub zleceniodawcom, 

wykonującym na zlecenie Klubu usługi, w ramach jego oferty. Dane mogą być przekazane także służbom, 

księgowym, bądź prawnikowi. 

Klub ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres konieczny  

do wykonania umowy i po czasie wykonania umowy, w związku z realizacją ewentualnych roszczeń. 

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane 

osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli inne przepisy 

prawa nie wyłączają żądania usunięcia danych, z uwagi na realizację obowiązków względem podmiotu danych. 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania i żądania, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, 

mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@ostroga.opole.pl . 

 

 

Zapoznałem/am się i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

 

……………………………………………………………….. 

 


