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FORMULARZ                     

ZGŁOSZENIA  KONIA DO 
"CERTYFIKATU KOŃ DLA CIEBIE" 

 

     Wypełniając Formularz zgłoszenia konia do "Certyfikatu Koo dla Ciebie" Zamawiający potwierdza, że 

zgłaszany koo jest jego wyłączną własnością, podane przez niego dane są zgodne z prawdą, posiada 

dokument hodowlany (paszport) oraz dokumentacje weterynaryjną lub sportową, która potwierdza podane 

przez Zamawiającego informacje. Zamawiający oświadcza, że podany w Formularzu zgłoszeniowym stan 

zdrowia konia jest zgodny ze stanem faktycznym i ponosi odpowiedzialnośd za zatajenie lub nienależyte 

poinformowanie o stanie zdrowia zbywanego konia. 

1. Cel 

 Pierwsze zgłoszenie konia do Certyfikatu 

 Przywrócenie Certyfikatu 

 Przedłużenie Certyfikatu 

 Zmiana stopnia Certyfikatu 

 Aktualizacja danych Zamawiającego 

 Aktualizacja danych konia 

2. Dane Zamawiającego - właściciela konia 

Imię  

Nazwisko  

Telefon  

e-mail  
 

3. Dane Konia przeznaczonego do certyfikacji 

Pełne imię  

Miejsce 
stacjonowania 

(nazwa/ 
adres/ 
kraj) 

 
 
 
 
 

Numer paszportu 
hodowlanego 

 

Przebyte kontuzje, 
urazy, choroby 

 Brak 

 Występowały (wpisad jakie): 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

Odrobaczanie i 
szczepienie 

 Aktualne 

 Nieaktualne 

 Brak 
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4. Poprawnośd budowy i kondycja 

Wyraźne wady 
postawy 

 Brak 

 Występują (wpisad jakie): 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

Kondycja fizyczna, 
umięśnienie, 
odkarmienie 

 Bardzo dobra 

 Dobra 

 Dostateczna 

 Nie zbyt dobra 
 

Kompaktowośd 
budowy 

 normalny  

 mało kompaktowy (wpisad dlaczego): 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 

5. Przyjazny charakter 

Narowy i 
nawyki (w tym 
wady zwrotne) 

 Brak 

 Stawanie 
dęba 

 Brykanie 

 Kopanie 

 Gryzienie 

 Łykawośd 

 Tkanie 

 Wartogłowie 
 

 Ślepota 
miesięczna 

 Dychawica 
świszcząca 

 

 Inne (wpisad jakie): 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

Nastawienie 
do ludzi 

 Przyjazny  

 Obojętny  

 Nieufny 

 Agresywny 
 

6. Jezdnośd (pod swoim jeźdźcem) 

Łatwośd w prowadzeniu 
pod siodłem 

 Łatwy  

 Umiarkowanie łatwy  

 Trudny 

Akceptacja pomocy 
jeździeckich 

 Dobra 

 Umiarkowana 

 Zła 

Chęd do współpracy z 
jeźdźcem 

 Widoczna 

 Umiarkowana 

 Zerowa 
 

 

7.Sesja wykonana przez Portal "Koo dla Ciebie" 

 Wykonane  Brak 
 

8. Badania weterynaryjne zewnętrzne * 

Badania ogólne (pod kontem kupna - 
sprzedaży) potwierdzające stan 

zdrowia konia 

 Brak  Nieaktualne 
 

 Aktualne 
 
 

Próby zgięciowe  Brak  Nieaktualne  Aktualne 
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Badanie osłuchowe serca  Brak  Nieaktualne  Aktualne 

Badanie osłuchowe płuc  Brak  Nieaktualne  Aktualne 

Inne aktualne badania (wpisad jakie)  
 

 

9. Badania weterynaryjne wewnętrzne ** 

Zdjęcia RTG kooczyn (komplet)  Brak  Nieaktualne  Aktualne 

Badanie endoskopowe  Brak  Nieaktualne  Aktualne 

Inne aktualne badania (wpisad jakie)  
 

 

10. Sukcesy sportowe lub hodowlane ** 

Miejsca na podium 
w oficjalnych 

zawodach 

 
 
 
 
 

Miejsca na podium 
w wystawach 
hodowlanych 

 
 
 
 
 

Premie  
 
 

 

6. Zamawiający wysyłając Formularz zgłoszenia konia do "Certyfikatu Koo dla Ciebie" oświadcza, że zapoznał 

się i w pełni akceptuje aktualny Regulamin, który dostępny jest pod adresem www.kondlaciebie.pl. 

Niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad i honorowania określonych zobowiązao wobec 

Portalu.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wpisane przez Niego 

informacje oraz zaprezentowania konia w celu sprawdzenia jego stanu faktycznego przez pracownikowi 

Portalu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

......................................................................................................... 

(data i czytelny podpis Zamawiającego)  

 

UWAGA! Niewypełnione pola proszę przekreślid! 

* - dotyczy wyłącznie zgłoszenia do Certyfikatu Srebrnego 

** - dotyczy wyłącznie zgłoszenia do Certyfikatu Złotego 


