INSTYTUT ROZRODU I EMBRIOTRANSFERU KONI – IREK
KONTRAKT DLA POSIADACZA KLACZY - 2019
DATA PRZYJAZDU:

ZE ŹREBIĘCIEM / BEZ ŹREBIĘCIA

IMIĘ KLACZY (jak w paszporcie):

RASA:

ROK URODZENIA:

CEL POBYTU KLACZY W IREK (do inseminacji nasieniem - imię ogiera, do embriotransferu itp.):

ILE KLACZ URODZIŁA ŹREBIĄT:

DATA LUB ROK OSTATNIEGO PORODU:

CZY KLACZ KIEDYŚ PRZESZŁA:
ZATRZYMANIE ŁOŻYSKA / USZKODZENIE UKŁADU ROZROD. / USZKODZENIE PROSTNICY / TRUDNY PORÓD
UTRATĘ CIĄŻY / TERAPIĘ NIEPŁODNOŚCI / OCHWAT / INNE POWAŻNE SCHORZENIA LUB URAZY
SZCZEGÓŁY:
DATA I PREPARAT OSTATNIEGO ODROBACZENIA KLACZY:
JEŚLI ZE ŹREBIĘCIEM, DATA I PREPARAT ODROBACZANIA ŹREBIĘCIA:
SZCZEGÓLNE ZALECENIA/DODATKOWE INFORMACJE:

DEKLARACJA W PASZPORCIE STWIERDZAJĄCA, ŻE KOŃ NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI:
□ ZOSTAŁA PODPISANA

□
□

NIE ZOSTAŁA PODPISANA, ALE ZGADZAM SIĘ, ŻEBY LEKARZ WETERYNARII JĄ PODPISAŁ W SYTUACJI, GDY
ZDECYDUJE SIĘ STOSOWAĆ LEKI, KTÓRE NIE MOGĄ SIĘ ZNALEŹĆ W ŁAŃCUCHU POKARMOWYM CZŁOWIEKA
NIE ZOSTAŁA PODPISANA I PRAGNĘ, ŻEBY TAK POZOSTAŁO (patrz punkt 14 na stronie WARUNKI)

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA KLACZY (wielkimi literami):

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TEL 1:
TEL 2:
E-MAIL:

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ ZAPOZNAŁAM SIĘ Z WARUNKAMI I CENNIKIEM USŁUG 'IREK' I
WYRAŻAM NA NIE ZGODĘ:
PODPIS I DATA:
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WARUNKI
1. Pensjonat
W celu inseminacji i embriotransferu klacze przebywają w pensjonacie na terenie Klubu Sportowego Nad Wigrami Sp. z o. o., Mikołajewo
25A, 16-503 Krasopol, na podstawie osobnej UMOWY PENSJONATOWEJ.
2. Sezon stanówkowy
Sezon stanówkowy trwa od 01 marca do 30 września. Nie ma możliwości pozostawienia klaczy w stadninie poza tym okresem. Cena
pensjonatu za klacze przebywające w stadninie po 30 września będzie naliczana po stawce 200%.
3. Inseminacja
Instytut Rozrodu i Embriotransferu Koni (zwany dalej IREK) oferuje kompleksowe usługi inseminacji nasieniem chłodzonym i mrożonym
wybranego przez klienta ogiera. Nasienie z zagranicy musi posiadać Certyfikat Weterynaryjny TRACE, a nasienie ogiera stacjonującego w
kraju kopie badań laboratoryjnych w kierunku chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową z 2019 roku. IREK współpracuje z firmą
Elite Stallions Poland (www.elitestallions.pl), która zajmuje się dystrybucją nasienia ogierów dostępnych w Europie.
4. Embriotransfer
Klacze przywożone w celu embriotransferu (dawczynie zarodków) muszą mieć aktualne badania w kierunku Niedokrwistości Zakaźnej
Koni oraz Zakaźnego Zapalenia Macicy Klaczy. Badania te mogą być również zrobione w IREK po przywiezieniu dawczyni. IREK posiada
stado specjalnie wyselekcjonowanych klaczy biorczyń. Posiadacz dawczyni może przywieźć własne biorczynie, ale w takim wypadku IREK
nie gwarantuje, że to właśnie one zostaną użyte, gdyż ich przydatność zależy od stopnia synchronizacji, tonu szyjki i macicy oraz obrazu
USG układu rozrodczego w dniu transferu. IREK świadczy również usługę polegającą na przenoszeniu zarodków przesłanych z innych
zatwierdzonych centrów pozyskiwania zarodków. Usługę uważa się za zrealizowaną, gdy zarodek rozwijający się w klaczy biorczyni
osiągnie 45 dni. Po tym dniu odpowiedzialność za klacz biorczynię i ciąże przechodzi na posiadacza klaczy dawczyni.
5. Dokumenty
Wymagane dokumenty to:
1) paszport klaczy
2) formularz KONTRAKT DLA WŁAŚCICIELA KLACZY - 2019
3) UMOWA PENSJONATOWA
Właściciel lub opiekun klaczy (zwany dalej posiadaczem) jest zobowiązany wypełnić i podpisać KONTRAKT oraz UMOWĘ
PENSJONATOWĄ w momencie pierwszego przywiezienia danej klaczy do IREK. Jeśli posiadacz klaczy nie będzie obecny podczas
przywiezienia jej do IREK, to powinien wydrukować i wypełnić te formularze i przysłać je razem z klaczą i jej paszportem. Według prawa
paszport zawsze musi towarzyszyć koniowi, tj. być w miejscu, w którym aktualnie przebywa dany koń. Klacze przywożone do IREK
powinny mieć aktualne szczepienia na grypę koni wpisane w paszporcie.
6. Zdrowie koni
Wszystkie konie przywożone do IREK przechodzą skrócone badanie w kierunku objawów chorób zakaźnych. Konie, które wykazują: brak
apetytu, gorączkę, anemię, biegunkę, powiększone węzły chłonne, wydzielinę z nosa, kaszel, wychudzenie, grzybicze zmiany na skórze,
wszy lub wszoły, nie zostaną przyjęte do IREK z uwagi na to, że takie zwierzęta mogą stanowić ryzyko dla pozostałych koni
przebywających na terenie stadniny. Jeżeli po przywiezieniu do IREK u przywiezionego konia zostanie stwierdzony jeden ze wskazanych
powyżej objawów, koń zostanie odesłany z powrotem na koszt posiadacza. Jeśli przed przywiezieniem do IREK koń wykazuje któryś z
wymienionych powyżej objawów lub przebywał w pobliżu koni wykazujących objawy chorób zakaźnych, proszę w pierwszej kolejności o
kontakt telefoniczny.
7. Niebezpieczne zachowanie
IREK zastrzega sobie prawo do użycia dudki lub uspokojenia farmakologicznego bez uprzedniej konsultacji z posiadaczem oraz do odmowy
pensjonatu i pracy z koniem, który ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie, innych koni lub obsługi.
8. Rzeczy pozostawione z koniem
Klacz powinna mieć na sobie lekki i prawidłowo dopasowany kantar, który będzie nosić cały czas. IREK nie bierze odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione z końmi. Prosimy nie zostawiać uwiązów.
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9. Podkowy tylne
Klacze, które mają wychodzić na pastwisko z innymi końmi, nie mogą mieć tylnych podków.
10. Kowal
Konie przebywające pod opieką IREK są werkowane i podkuwane według wskazań posiadacza przez kowala przez niego umówionego lub
współpracującego ze stadniną. Lek. wet. Aleksandra Jagusiak może podjąć decyzję, kierując się dobrem konia, o zdjęciu podków lub
werkowaniu bez uprzedniej konsultacji z posiadaczem. Koszt kowala i obsługi doliczany jest do rachunku posiadacza konia.
11. Odrobaczanie
Konie przebywające w IREK są odrobaczane według wskazań posiadacza. Lek. wet. Aleksandra Jagusiak może podjąć decyzję o
odrobaczaniu, kierując się dobrem konia, bez uprzedniej konsultacji z posiadaczem. Koszt środka odrobaczającego doliczany jest do
rachunku posiadacza konia.
12. Czynności weterynaryjne
Wszystkie usługi weterynaryjne z zakresu rozrodu są wykonywane przez lek. wet. Aleksandrę Jagusiak lub, w wyjątkowych sytuacjach,
przez lekarza zastępującego. Wiele rutynowych czynności weterynaryjnych i hodowlanych, jak wprowadzanie do poskromu, badanie
rektalne, próbowanie na ruję, inseminacja, szczepienia, sedacja czy podawanie leków, wiąże się z ryzykiem dla konia, które statystycznie jest
bardzo niskie. W IREK zawsze czynimy starania, aby to ryzyko zminimalizować. W sytuacji nagłego zachorowania konia lub urazu IREK
dołoży wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności pomóc zwierzęciu i zmniejszyć dalsze jego cierpienie, w dalszej zaś kolejności
skontaktować się z posiadaczem konia. W przypadku gdy próby skontaktowania się z posiadaczem okażą się bezskuteczne, IREK zastrzega
sobie prawo do podejmowania decyzji uwzględniając dobro zwierzęcia, w tym do wezwania lekarza z zewnątrz, transportu konia do szpitala
oraz eutanazji. Posiadacz konia zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z czynnościami personelu IREK oraz osób trzecich.
13. Odpowiedzialność
Dokładamy wszelkich starań, aby teren stadniny był bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, a konie przebywające na terenie IREK
otoczone były najlepszą opieką i nadzorem. IREK nie bierze odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, zachorowania oraz inne straty w
mieniu, zdrowiu ludzi i zwierząt w czasie pobytu na terenie IREK, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z zaniedbania IREK lub błędu w
sztuce. Zabronione jest wypuszczanie psów na terenie stadniny oraz pozostawianie dzieci bez nadzoru.
14. Rachunki
Opłaty za nasienie posiadacz klaczy zobowiązuje się dokonać przed jego wysyłką lub inseminacją. Opłatę za PAKIET INSEMINACYJNY
oraz PAKIET POZYSKIWANIE ZARODKA należy uiścić w momencie przywiezienia klaczy po raz pierwszy do IREK. Pozostałe
należności muszą zostać uregulowane w momencie każdorazowego odbioru klaczy z IREK. W sytuacji, gdy posiadacz nie będzie osobiście
odbierał klaczy, zobowiązany jest on dokonać opłaty na rachunek bankowy IREK, zanim klacz opuści stadninę. Opłat należy dokonywać
gotówką lub przelewem. Niestety nie akceptujemy kart płatniczych.
15. Nie przeznaczony do spożycia
W paszporcie konia znajduje się deklaracja o wyłączeniu zwierzęcia z łańcucha pokarmowego ludzi, którą posiadacz może podpisać lub
pozostawić niepodpisaną. Jeśli deklarację podpisze, to podejmuje decyzję, że koń nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Jest to
decyzja nieodwracalna, a jej korzyścią jest to, że lekarz weterynarii może zastosować wszelkie dostępne leki. Natomiast decyzja, aby
pozostawić tę deklarację niepodpisaną, pozostawia możliwość uboju zwierzęcia w rzeźni, ale znacznie ogranicza spektrum leków, które
mogą być zastosowane u konia. Deklarację powyższą może podpisać również lekarz weterynarii lub inna upoważniona do tego osoba.
16. Ochrona danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Rozrodu i Embriotransferu Koni z siedzibą w Mikołajewie 25a, 16-503
Krasnopol. Dane osobowe pozyskiwane są na potrzeby świadczenia usług wynikających z powyższej umowy oraz w celu kontaktu w
sprawach związanych ze świadczonymi usługami. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora
współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi prawne i doradcze, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, a także ich sprostowania oraz usunięcia. Kontakt z administratorem
danych osobowych: ola.jagusiak@gmail.com. Podpisując niniejszy KONTRAKT, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie Państwa danych osobowych na wyżej wymienionych zasadach.
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CENNIK
Pensjonat




dla klaczy bez źrebięcia na pastwisku: 25,00 (dwadzieścia pięć 00/100) PLN/dzień
dla klaczy bez źrebięcia w stajni: 30,00 (trzydzieści 00/100) PLN/dzień
dla klaczy ze źrebięciem: 35,00 (trzydzieści pięć 00/100) PLN/dzień

Pakiety inseminacyjne


pakiet inseminacyjny - nasienie chłodzone: 800,00 (osiemset 00/100) PLN
Jednorazowa opłata obejmująca do trzech cykli, pokrywająca wszystkie badania USG, w tym również na ciążę, inseminacje, a
także (jeśli istnieje takie wskazanie) leki używane do kontroli cyklu, płukania macicy po inseminacji, operacje Caslicka oraz
redukcję ciąż mnogich. Nie obejmuje kosztów badań laboratoryjnych, specjalistycznych badań diagnostycznych oraz leczenia.
Pakiet zawiera koszt dowozu nasienia z depotu DHL w Białymstoku do IREK taksówką o wartości 300 PLN, gdyż siedziba IREK
nie jest normalnie objęta usługą dostarczania przesyłek z zagranicy na następny dzień. W przypadku potrzeby drugiego i kolejnych
importów nasienia do rachunku posiadacza klaczy każdorazowo zostanie doliczony koszt 300 PLN.



pakiet inseminacyjny - nasienie mrożone 1000,00 (jeden tysiąc 00/100) PLN
Jednorazowa opłata obejmująca do trzech cykli, pokrywająca wszystkie badania USG, w tym również na ciążę, inseminacje, a
także (jeśli istnieje takie wskazanie) leki używane do kontroli cyklu, płukania macicy po inseminacji, operacje Caslicka, oraz
redukcję ciąż mnogich. Nie obejmuje kosztów badań laboratoryjnych, specjalistycznych badań diagnostycznych oraz leczenia.

Embriotransfer


pakiet pozyskiwanie zarodka: 800,00 (osiemset 00/100) PLN
Obejmuje synchronizację biorczyń, wypłukiwanie zarodka, poszukiwanie zarodka oraz jego transfer do biorczyni.



dzierżawa biorczyni ciężarnej 45 dni: 7000,00 (siedem tysięcy 00/100) PLN
Dzierżawa na czas ciąży i odchowywania źrebięcia, nie dłużej jednak niż do marca 2021 r. W przypadku gdy zarodek po
przeniesieniu obumrze przed diagnozą ciąży lub do 45-tego dnia ciąży, właściciel zarodka nie uiszcza tej opłaty.
Dodatkowo obowiązuje kaucja zwrotna za klacz 7000,00 (siedem tysięcy 00/100) PLN



ciąża 45 dni w biorczyni zapewnionej przez hodowcę: 3000,00 (trzy tysiące 00/100) PLN
W przypadku gdy zarodek po przeniesieniu obumrze przed diagnozą ciąży lub do 45-tego dnia ciąży, właściciel zarodka nie uiszcza
tej opłaty.

Pozostałe usługi dla klaczy:






pojedyncze badanie USG: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN
pojedyncza inseminacja: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN
pobranie i przesyłka do laboratorium próbek bakteriologicznych lub histopatologicznych: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN
redukcja ciąży mnogiej: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN (w cenie również badanie USG na skuteczność redukcji 2-4 dni później)
Caslick : 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN

Pozostałe usługi:


przechowywanie nasienia mrożonego poza sezonem, do 50 słomek: 500,00 (pięćset 00/100) PLN/rok



wypełnianie dodatkowych dokumentów 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) PLN/stronę (w cenie Pakietu Inseminacyjnego jest jedno
Świadectwo Inseminacji)



dojazd: 2,00 (dwa 00/100) PLN/km
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