
Regulamin Platformy Sprzedaży Koni Arabskich w Polsce

dla Użytkowników

1 .Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- Platformie - należy przez to rozumieć Platformę Sprzedaży

Koni Arabskich w Polsce, tj . serwis udostępniony przez

PZHKA na stronie internetowej www.pzhka.org.pl

- PZHKA- należy przez to rozumieć Polski Związek

Hodowców Koni Arabskich z siedzibą w Janowie Podlaskim,

adres: Stadnina Koni, 21 -505 Janów Podlaski, wpisany do

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS

0000090276, REGON: 030184100, NIP: 5371953524

- Zgłoszenie Konia - należy przez to rozumieć zgłoszenie

Właściciela Konia zawierające propozycję sprzedaży Konia

Czystej Krwi Arabskiej

- Właściciel Konia - należy przez to rozumieć właściciela

Konia Czystej Krwi Arabskiej , tj . osobę zainteresowaną

umieszczeniem Zgłoszeniem Konia na Platformie, a także

osobę, której Zgłoszenie Konia zostało umieszczone na

Platformie

- Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę korzystająca

z Platformy (zwłaszcza poprzez przeglądanie opublikowanych

na Platformie Zgłoszeń Koni)

- Koń Czystej Krwi Arabskiej - należy przez to rozumieć

konie arabskie czystej krwi pochodzące z ,,Polskiego

Programu Hodowli Koni Arabskich”, a także inne konie

arabskie czystej krwi oferowane przez polskich hodowców

2.Niniejszy Regulamin zawiera zasady świadczenia usług w

ramach Platformy, które polegają na umożliwieniu

Użytkownikom przeglądania opublikowanych na Platformie

Zgłoszeń Koni.

3 .Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią

Regulaminu oraz korzystać z Platformy zgodnie z jej

przeznaczeniem, z poszanowaniem przepisów prawa, zasad

uczciwości i dobrych obyczajów, a także praw i dóbr innych

osób.

4.Treści publikowane na Platformie, w szczególności treść

Zgłoszeń Koni, niezależnie od ich formy (materiały tekstowe,

graficzne, wideo, itp.) są przedmiotem ochrony praw własności

intelektualnej , w tym prawa autorskiego, prawa własności

przemysłowej PZHKA, Właścicieli Koni lub osób trzecich.

5.Usługa przeglądania zawartości Platformy jest świadczona

bezpłatnie przez PZHKA.

6.Celem Platformy jest jedynie publikacja Zgłoszeń Koni oraz

promocja Koni Czystej Krwi Arabskiej , a także umożliwienie

Użytkownikom przeglądania zawartości Platformy, w

szczególności przeglądania umieszczonych Zgłoszeń Koni.

Polish Arabian Horse Sale

Terms & Conditions of Use

1 . Whenever these Terms & Conditions refer to:

- PAHS – it means Polish Arabian Horse Sale, i.e. an Internet

platform for selling Arabian horses in Poland, provided by

PAHBA, available at www.pzhka.org.pl

- PAHBA – it means the Polish Arabian Horse Breeders

Association with its registered office in Janów Podlaski,

address: Stadnina Koni, 21 -505 Janów Podlaski, entered into

the register of associations of the National Court Register

under KRS number 0000090276, REGON (National Official

Business Register): 030184100, VAT No.: 5371953524

- Horse Submission – it means a submission made by the

Horse Owner containing a proposal to sell a Purebred Arabian

Horse

- Horse Owner – it means an owner of a Purebred Arabian

Horse, i.e. person interested in Submitting a Horse on PAHS,

as well as a person whose Horse Submission has been posted

on PAHS

- User – it means a person using PAHS (especially by

browsing the Horse Submissions published on PAHS)

- Purebred Arabian Horse – it means purebred Arabian

horses from the “Polish Arabian Horse Breeding Program”, as

well as other purebred Arabian horses offered by Polish

breeders

2. These Terms & Conditions describe the provision of

services within PAHS that allow Users to browse the Horse

Submissions published on PAHS.

3. All Users are obliged to read these Terms & Conditions and

use PAHS in accordance with its intended purpose, in

compliance with the law, principles of fairness and good

manners, as well as the rights and goods of other people.

4. The content published on PAHS, in particular the content of

Horse Submissions, regardless of their form (text, graphic,

video materials, etc.) are protected by intellectual property

rights, including copyright, industrial property rights of

PAHBA, Horse Owners or third parties.

5. The service of browsing PAHS content is provided by

PAHBA free of charge.

6. PAHS aims at the publication of Horse Submissions and

promotion of Purebred Arabian Horses, as well as allowing

Users to browse PAHS content, in particular to browse the

posted Horse Submissions.

7. It is not possible to conclude an agreement for the sale of a

Purebred Arabian Horse via PAHS. In the event of concluding



7.Nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży Konia Czystej

Krwi Arabskiej za pośrednictwem Platformy. W przypadku

zawarcia umowy sprzedaży Konia Czystej Krwi Arabskiej ,

PZHKA nie jest stroną tejże umowy. PZHKA nie jest też

przedstawicielem, pełnomocnikiem czy pośrednikiem

Właściciela Konia czy też Użytkownika- w szczególności w

procesie składania ofert, zawierania umów sprzedaży.

8.Zgłoszenia Koni zamieszczone na Platformie mają jedynie

charakter informacyjny – zawierają informacje dotyczące

Konia Czystej Krwi Arabskiej oraz dane umożliwiające

kontakt z Właścicielem Konia. Zgłoszenia Koni stanowią

jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Konia

Czystej Krwi Arabskiej , nie stanowią natomiast oferty

handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe warunki umowy sprzedaży Konia Czystej Krwi

Arabskiej ustalane są pomiędzy Użytkownikiem a

Właścicielem Konia, bez udziału czy też jakiegokolwiek

pośrednictwa Platformy i PZHKA.

9. PZHKA nie odpowiada za treść Zgłoszenia Konia

opublikowaną na Platformie. W szczególności PZHKA nie

odpowiada za wady fizyczne i prawne Konia Czystej Krwi

Arabskiej , za informacje wprowadzające w błąd podane przez

Właścicieli Koni. Odpowiedzialność za treść Zgłoszenia Konia

ponosi w całości Właściciel Konia.

1 0.Właściciel Konia zapewnia, że posiada prawa własności

intelektualnej , w tym prawa autorskie, do wszystkich

przesłanych w Zgłoszeniu Konia materiałów i tekstów ( w

szczególności do fotografii, filmu wideo) albo że zawarł z

osobą, której tej prawa przysługują, stosowną umowę, na

podstawie której materiały i teksty mogą podlegać publikacji i

promocji w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

PZHKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne

naruszenie praw własności intelektualnej związane z

publikacją i promocją materiałów, informacji i tekstów

składających się na Zgłoszenie Konia, odpowiedzialność z

tego tytułu ponosi wyłącznie Właściciel Konia.

1 1 . PZHKA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić

nieprzerwane działanie Platformy. PZHKA zastrzega sobie

prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Platformy,

mających na celu zapewnienie wysokiej jakości usług oraz

sprawności działania Platformy. W przypadku przerwy

technicznej określone funkcjonalności i usługi świadczone

przez Platformę mogą być niedostępne lub ograniczone.

PZHKA zastrzega, że w razie wystąpienia awarii technicznej

nie będzie świadczyć okresowo usług określonych w

niniejszym Regulaminie. W przypadku awarii technicznej

powodującej m.in. niemożność uzyskania dostępu do

Platformy, niedostępność lub nieprawidłowe działanie

an agreement for the sale of a Purebred Arabian Horse,

PAHBA is not a party thereto. PAHBA is not a representative,

proxy or intermediary of the Horse Owner or the User – in

particular, in the process of submitting offers and concluding

sales agreements.

8. Horse Submissions posted on PAHS are for informational

purposes only – they contain information on a Purebred

Arabian Horse and contact details of the Horse Owner. Horse

Submissions are only an invitation to conclude an agreement

for the sale of a Purebred Arabian Horse and do not constitute

a commercial offer within the meaning of Article 66 § 1 of the

Civil Code. The detailed terms and conditions of an agreement

for the sale of a Purebred Arabian Horse are established

between the User and the Horse Owner, without the

participation or any intermediation of PAHS or PAHBA.

9. PAHBA is not responsible for the content of Horse

Submissions published on PAHS. In particular, PAHBA is not

responsible for physical and legal defects of the Purebred

Arabian Horse, for misleading information provided by Horse

Owners. The Horse Owner is fully responsible for the content

of the Horse Submission.

1 0.The Horse Owner ensures that they have intellectual

property rights, including copyrights, to all materials and texts

included in the Horse Submission (in particular to photos and

videos) or that they have concluded an appropriate agreement

with the person who is entitled to those rights, under which

materials and texts may be published and promoted in the

manner described herein. PAHBA is not responsible for any

infringement of intellectual property rights related to the

publication and promotion of materials, information and texts

constituting the Horse Submission; the Horse Owner is the

only person responsible in this respect."

1 1 . PAHBA will make every effort to ensure the uninterrupted

operation of PAHS. PAHBA reserves the right to breaks in the

operation of PAHS in order to ensure high-quality services and

the efficiency of PAHS. In the event of a technical break,

certain functionalities and services provided by PAHS may be

unavailable or limited. PAHBA reserves that in the event of a

technical failure, it will not provide the services specified in

these Terms & Conditions for a certain period of time. In the

event of a technical failure preventing access to PAHS,

malfunction or unavailability of certain functions of PAHS,

among others, PAHBA will make every effort to remove the

failure within a reasonable time, if possible.

1 2. Horse Submissions are issued on PAHS only as part of

Editions intended by PAHBA. PAHBA has plans for three

Editions in one calendar year, each of which will be posted on



określonych funkcji Platformy, PZHKA dołoży starań, by w

rozsądnym czasie, w miarę możliwości, usunąć awarię.

1 2.Zgłoszenia Koni emitowane są na Platformie wyłącznie w

ramach Edycji przewidzianych przez PZHKA. PZHKA

zakłada trzy Edycje w ciągu jednego roku kalendarzowego, z

których każda będzie umieszczona na Platformie przez 1 ,5

miesiąca. O ostatecznej liczbie Edycji oraz o okresie, w

którym poszczególne Edycje będą dostępne na Platformie,

decyduje PZHKA.

13.Jeśli liczba przyjętych Zgłoszeń Koni nie osiągnie

minimalnej ilości przewidzianej przez PZHKA, a także w

przypadku wystąpienia utrudnień, które nie zostały

przewidziane przez PZHKA, PZHKA może przesunąć w

czasie publikację i okres dostępności Edycji albo Edycję

odwołać.

1 4.W okresie, przez który będzie dostępna Edycja, Zgłoszenia

Koni będą widoczne na Platformie i możliwe będzie ich

przeglądanie. Po upływie okresu dostępności Edycji

Zgłoszenia Koni zostaną usunięte z Platformy i nie będą

dostępne za pośrednictwem Platformy.

1 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z

Polityką dotyczącą Cookies, dostępną na stronie internetowej

PZHKA pod adresem www.pzhka.org.pl.

1 6.Wszelkie spory związane z treścią objętą niniejszym

Regulaminem rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo

dla siedziby PZHKA. Jeśli stroną sporu jest konsument w

rozumieniu przepisu art. 22 1 kodeksu cywilnego, zdanie

pierwsze nie ma zastosowania.

1 7.Prawem właściwym dla stosunków łączących PZHKA z

Użytkownikami i Właścicielami Koni jest prawo polskie, o ile

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią

inaczej .

PAHS for 1 .5 month. PAHBA decides on the final number of

Editions and the period for which individual Editions will be

available on PAHS.

1 3. If the number of accepted Horse Submissions does not

reach the minimum number provided for by PAHBA, and in

the event of any difficulties unforeseen by PAHBA, PAHBA

may postpone the publication and the Edition availability

period or cancel the Edition.

1 4. During the Edition availability period, Horse Submissions

will be visible on PAHS and available for browsing. Upon the

expiry of the Edition availability period, Horse Submissions

will be removed from PAHS and will not be available via

PAHS.

1 5. All Users are obliged to read the Cookies Policy, available

on the PAHBA website at www.pzhka.org.pl.

1 6. Any disputes related to the content of these Terms &

Conditions will be considered by the court competent for the

PAHBA’s seat. If a party to the dispute is a consumer within

the meaning ofArticle 221 of the Civil Code, the first sentence

does not apply.

1 7. The relations between PAHBA and Users and Horse

Owners are subject to the Polish law, unless the applicable

provisions of law provide otherwise.




