
 

 
 
 
 

Jakub Gossa, Stajnia ISKRA 
Ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole 
NIP 579-189-11-26 

 
 
 
 

UMOWA O TRENING KONIA 
 
Zawarta w dniu …………………………. roku pomiędzy: 
1. Jakub Gossa, Stajnia ISKRA, Ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole, reprezentowaną przez 
szkoleniowca Martę Adamkiewicz 
oraz 
2. …………………………………………………………………………………. 
 zwanym dalej właścicielem. 
 

I. USTALENIA OGÓLNE 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest trening konia ……………………… nr paszportu: ………………………….,  
będąca własnością ……………………………………………….., obejmujący: 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
-……………………………………….. 
 
2. Właściciel przekazuje konia  Jakub Gossa, Stajnia Iskra do treningu wstępnego, przygotowującego 
do pracy pod niedoświadczonym jeźdźcem. 
3. Jakub Gossa, Stajnia Iskra nie bierze odpowiedzialności za kontuzje wynikłe podczas treningu, 
zdarzeń losowych oraz śmierci konia. 

 
II. CZAS TRWANIA I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………………………….………………….. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………………………………. 
3. Strony mogą odstąpić od umowy z zachowaniem 1 pełnego miesięcznego (liczonego od 1 dnia 
każdego miesiąca) terminu wypowiedzenia złożonego na piśmie lub drogą mailową.  
 



4. Właściciel ma prawo wycofać konia z treningu: 
- Ze względów zdrowotnych, jeśli nie umożliwiają czynnych treningów. 
- W przypadku sprzedaży 

 
 
 

III. Zobowiązania stron 
 

1. Jakub Gossa, Stajnia Iskra zobowiązuje się zapewnić prawidłową opiekę, trening, żywienie i 
pielęgnację powierzonego mu konia. 
2. Jakub Gossa, Stajnia Iskra zobowiązuje się informować Właściciela drogą elektroniczną (e-mail) o 
stanie zdrowia, treningu i samopoczucia konia. 
3. Właściciel konia wyrażając zgodę na wyżej wymienione warunki zobowiązuje się do: 

zamieszczenia opłaty za trening oraz pensjonat do dnia 10 danego miesiąca. Płatność będzie do-

konana w formie gotówkowej: 

- u kierowniczki stajni (504 311 006) 

- w biurze stadniny (czynne w godz. 7:00-15:00) 

- u właścicieli stadniny 

• kwota za trening konia …………………… za miesiąc -………………. treningów rozłożonych co drugi 
dzień. 

• Pensjonat – …………………… zł; razem: ……………………………… 
 

 

IV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

• W przypadku nie wywiązania się Właściciela konia ze zobowiązań finansowych przez okres 30 

dni od zawarcia umowy, Jakubowi Gossa, Stajnia Iskra przysługuje prawo rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia i prawo zastawu na powierzonych koniach. 

• Wszelkie spory, których strony nie rozstrzygną w sposób polubowny, będą dochodzone na 

drodze sądowej. 

• Wszelkie zmiany umowy wymagają fory pisemnej. 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

• Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Podpis właściciela konia                                                                Podpis właściciela ośrodka 

 

 


