
 
Miejscowość i data: 

 

1. CEL – zaznacz wstawiając „x” przy wybranym celu 

 Pierwsze zgłoszenie konia  Kolejne zgłoszenie konia 

 Aktualizacja danych zamawiającego  Aktualizacja danych konia 

2. Dane zamawiającego – właściciela konia 

Imię  Adres 
zameldowania 

 

Nazwisko  

Pesel  Kraj  

Telefon  E-mail  

3. Dane konia przeznaczonego do sprzedaży – wypełnić wg zapisów w paszporcie konia 

Pełne imię  Miejsce 
stacjonowania 
(nazwa, adres) 

 

Płeć  

Maść  

Data urodzenia 
(DD/MM/RR) 

 Hodowla  

Wzrost   

Rasa  Bonitacja  

Cena (bez prowizji Portalu, w PLN)   do negocjacji ? 

Ojciec (uzupełnić 
wszystkie kratki 

rodowodu)  

 
 

 

 
 

 
 

Matka (uzupełnić 
wszystkie kratki 

rodowodu)  

 
 

 

 
 

 
 

Predyspozycje 
(zaznacz 

wstawiając „x”) 

 Rekreacja  WKKW  Powożenie  Hodowla 

 Ujeżdżenie  Rajdy  Woltyżerka  Pokazy 

 Skoki  Western  Hipoterapia  Inne 

Poziom 
zaawansowania 

(zaznacz 
wstawiając „x”) 

 Niezajeżdżony  Podstawy pracy na lonży 

 Przyjął jeźdźca  Poprawna praca w 3 chodach pod jeźdźcem 

 Podstawy ujeżdżeniowe  Podstawy skokowe 

 Podstawy powożenia  Skoki w korytarzu 

 Brał udział w zawodach ujeżdżeniowych   Brał udział w zawodach skokowych 

 Ujeżdżeniowo przygotowany do klasy (wpisz po prawej)  

 Skokowo przygotowany do klasy (wpisz po prawej)  

Opis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sukcesy 
sportowe lub 
hodowlane 

 
 

 

4. Stan zdrowia konia – zaznacz odpowiednie wstawiając „x”  

Wady postawy  Brak  Występują (wypisz jakie po prawej)  

Przebyte 
kontuzje, urazy, 

choroby 
 

Brak 
 

Występowały (wypisz jakie po prawej)  

Kondycja, 
umięśnienie, 
odkarmienie 

 Bardzo dobra  Odrobaczanie i 
szczepienie 

 Aktualne 

 Dobra   Nieaktualne 

 Dostateczna   Brak 

Narowy i nawyki 
(w tym wady 

zwrotne) 

 Brak  Gryzienie  Kopanie  Brykanie 

 Stawanie dęba  Łykawość  Tkanie  Wartogłowie 

 Dychawica świszcząca  Ślepota miesięczna 

 Inne (wypisz jakie po prawej)  

Badania 
weterynaryjne 
(pod kontem 

kupna – 
sprzedaży) 

 Brak  Nieaktualne 

 
Aktualne badania ogólne, zewnętrzne 

 
Aktualne badania ogólne, dodatkowo RTG 
kończyn 

 
Aktualne badania innego rodzaju (wypisz 
jakie po prawej) 

 

5. Zamawiane usługi – zaznacz odpowiednie wstawiając „x” 

Materiały do 
promocji konia 

 Zdjęcia i filmy prezentujące konia dołączam do Formularza 

 
Proszę o sesję zdjęciową i wykonanie filmów przez Portal za dodatkową opłatą (zaznaczając nie musisz 
wypełniać „Zgłoszenia konia do sesji” 

Zamawiany 
pakiet  

PODSTAWOWY  
(jednorazowa opłata 10 zł) 

Zamawiane 
ogłoszenia w 

prasie 
specjalistycznej 

 „Koński Targ” 

 „Świat Koni” 

 POLSKA (20 zł)  „Pferde Markt” 

 EUROPA (50 zł)  Brak 

 
 


