
          REGULAMIN PODLASKIEJ AUKCJI BYDŁA HODOWLANEGO 
 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem I Podlaskiej Aukcji Bydła Hodowlanego jest Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zwany 
dalej „Organizatorem”. Aukcja odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Targowym w Sokołach w dniu 11 grudnia 2022 roku. 

2. Na I Podlaskiej Aukcji Bydła Hodowlanego, zwanej dalej "Aukcją”, dopuszcza się do sprzedaży bydło mleczne, w liczbie 
uzgodnionej z Organizatorem. 

 

II.  Zasady udziału w Aukcji 
 

1. Na Aukcji mogą być licytowane zwierzęta urodzone w kraju, pochodzące ze stad objętych oceną wartości użytkowej Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z województwa podlaskiego.  

2. Zwierzęta będą licytowane w następujących kategoriach: cieliczka, jałowica niecielna, jałowica cielna, buhajek hodowlany, 
krowa. 

3. Zgłoszenie sztuk do udziału w Aukcji polega na wypełnieniu „Karty zgłoszenia”, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Kartę należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 1 grudnia 2022 roku. 

4. Cenę wywoławczą sztuki podaje sprzedający na druku „Karty zgłoszenia”. 
5. Warunkiem udziału w Aukcji jest uiszczenie przez licytującego wadium w wysokości 1000,00 zł. Opłata powinna być wpłacona 

przed rozpoczęciem Aukcji na stoisku Organizatora. Kwota podlega zwrotowi po zakończeniu Aukcji tj.: zwrocie numeru 
licytującego, a w przypadku wylicytowania przynajmniej jednej sztuki, po podpisaniu stosownych dokumentów ze 
sprzedającym/sprzedającymi. W przypadku niedopełnienia formalności kwota wadium ulega przepadkowi na rzecz 
Organizatora. 

6. Zwierzęta uczestniczące w Aukcji powinny posiadać: 
 Ujemny wynik badań IBR-gE i BVD. Badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem Aukcji, a wynik 

badań musi być dostarczony do Organizatora nie później niż 3 dni przed Aukcją. 
 Świadectwo zootechniczne lub kartę jałówki – krowy. 
 W przypadku sztuk cielnych ostatnie świadectwo pokrycia i potwierdzenie cielności przez lekarza weterynarii. 
 Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, że stado jest wolne od chorób zwalczanych z urzędu. 
 Paszport zwierzęcia. 

7. Zwierzęta uczestniczące w Aukcji powinny być prawidłowo przygotowane do Aukcji. Wszystkie zwierzęta przywiezione na 
Aukcję muszą być zdrowe i spełniać wymagania określone przez Inspekcję Weterynaryjną. Nie mogą posiadać zewnętrznych 
objawów chorobowych np. grzybicy, kulawizn itp. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
 Ukryte wady zwierzęcia. 
 Cielność sztuk. 

9. Za zwierzęta uczestniczące w Aukcji i ich prezentację odpowiada właściciel. Uczestnicy Aukcji zobowiązani są do posiadania 
sprzętu do obsługi i kantarów do prezentowania zwierząt. 

10. Organizator zapewnia słomę, siano i dostęp do wody. 
11. Obowiązek zgłoszenia przemieszczenia sztuki spoczywa na sprzedającym i kupującym. 
12. Transport i ewentualnie ubezpieczenie zwierząt we własnym zakresie. 

 

III. Przebieg Aukcji  
 

1. Przywóz zwierząt uczestniczących w Aukcji powinien nastąpić w dniu 11 grudnia w godzinach od 6.00 do 9.00, a odbiór 
do godziny 17.00. 

2. Przywożący zwierzęta na Aukcję są zobowiązani ustawić je na stanowiskach wskazanych przez obsługę wyznaczoną przez 
Organizatora. 

3. Wszyscy uczestnicy Aukcji zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Centrum Wystawienniczo-
Targowym w Sokołach zasad BHP i ppoz., przestrzegania zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń 
Organizatorów i służb porządkowych, parkować samochody oraz inny sprzęt wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatora. 

4. Uczestnicy Aukcji mogą oglądać zwierzęta w godzinach od 9.00 do 11.00. 
5. Planowane rozpoczęcie Aukcji - godzina 11.00. 
6. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł. 

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie pośredniczy w transakcji. 
2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania katalogu zawierającego informacje o eksponowanych na Aukcji 

zwierzętach. 
3. Za sprawy organizacyjne odpowiada dyrektor biura PZHBiPM: Piotr Krawczeniuk  

tel 502 489 215, e-mail: p.krawczeniuk@pfhb.pl 
Adres siedziby PZHBiPM: Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin, www.pzhbipm.pl 

4. Wszystkie sprawy nie przewidziane w Regulaminie rozstrzyga Organizator Aukcji. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują na I Podlaskiej Aukcji Bydła Hodowlanego w dniu 11 grudnia 2022r.  


