Regulamin
Celem niniejszego regulaminu jest:
• określenie praw i obowiązków hodowców koni rasy trakeńskiej, które uczestniczą
w programie hodowlanym realizowanym przez

Związek Hodowców i Przyjaciół

Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego (Związek Trakeński w Polsce).
• określenie praw i obowiązków Związku Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia
Pochodzenia Trakeńskiego (Związku Trakeńskiego w Polsce) wykonującego zadania
związane

z realizacją programu hodowlanego koni rasy trakeńskiej.
§1
Prawa i obowiązki Hodowców

1. Hodowca ma prawo do korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli
swoich

zwierząt

przy

jednoczesnym

przestrzeganiu

zasad

określonych

w realizowanym dla koni rasy trakeńskiej programie hodowlanym.
2. Hodowca ma prawo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach hodowlanych
organizowanych przez Związek Trakeński w Polsce, związanych z realizacją
programu hodowlanego koni rasy trakeńskiej.
3. Hodowca ma prawo do uzyskiwania niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją programu hodowlanego koni rasy trakeńskiej.
4. Hodowca ma prawo odwoływać się w sprawach, które określono w § 6 ust. 2
niniejszego regulaminu.
5. Hodowca ma obowiązek przestrzegania postanowień, jak również zasad programu
hodowlanego oraz obowiązujących przepisów prawa.
6. Hodowca ma obowiązek na żądanie Związku Trakeńskiego w Polsce udzielania
informacji dotyczących realizacji przez Hodowcę programu hodowlanego koni rasy
trakeńskiej, jak również umożliwić dostęp do dokumentacji hodowlanej (dotyczącej
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realizacji programu hodowlanego) prowadzonej przez Hodowcę – tj. w szczególności:
świadectwa pokrycia/unasiennienia klaczy, zaświadczenie o przeniesieniu zarodka,
rejestr kryć w danym sezonie.
7. Hodowca ma obowiązek uiszczenia w terminie opłat związanych z realizacją
programu hodowlanego zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnymi na stronie
internetowej

Związku

Trakeńskiego

w

Polsce

pod

adresem:

www.trakeny.eu/index.php?page=66
8. Hodowca ma obowiązek traktowania zwierząt w sposób właściwy, zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Hodowcy nie będący Członkami Związku
1. Hodowców nie będących Członkami Związku Trakeńskiego w Polsce obowiązują
prawa i obowiązki wynikające z programu hodowlanego określone w niniejszym
regulaminie.
§3
Hodowcy będący Członkami Związku
1. Hodowców będących Członkami Związku, obowiązują prawa i obowiązki wynikające
z programu hodowlanego określone w niniejszym regulaminie a ponadto posiadają
prawa i obowiązki określone w statucie Stowarzyszenia tj. Związku Trakeńskiego
w Polsce.
§4
Prawa Związku Trakeńskiego w Polsce
1. Związek Trakeński w Polsce ma prawo do doskonalenia hodowli oraz chowu koni
rasy trakeńskiej na terenie, na którym realizowany jest program hodowlany koni rasy
trakeńskiej.
2. Związek Trakeński w Polsce ma prawo do podejmowania stosownych działań
mających na celu rozwój liczebności pogłowia koni rasy trakeńskiej na terenie,
na którym realizowany jest program hodowlany koni rasy trakeńskiej.
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3. Związek Trakeński w Polsce ma prawo wnioskować o zmiany w programie
hodowlanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§5
Obowiązki Związku Trakeńskiego w Polsce
1. Związek Trakeński w Polsce zobowiązany jest do realizacji programu hodowlanego
koni rasy trakeńskiej.
2. Związek Trakeński w Polsce zobowiązany jest do reprezentowania Hodowców koni
rasy trakeńskiej, objętych programem hodowlanym koni rasy trakeńskiej przed
organami administracji rządowej oraz zagranicznymi Związkami hodowlanymi koni
rasy trakeńskiej.
3. Związek

Trakeński

w

Polsce

zobowiązany

jest

do

prowadzenia

szkoleń

przeznaczonych dla Hodowców koni rasy trakeńskiej w zakresie hodowli i
użytkowania koni.
4. Związek Trakeński w Polsce zobowiązany jest do prowadzenia księgi hodowlanej
oraz oceny wartości użytkowej dla koni rasy trakeńskiej.
§6
Rozstrzyganie sporów z Hodowcami uczestniczącymi w realizacji programu
hodowlanego a Związkiem Trakeńskim w Polsce.
1. Zarząd Związku Trakeńskiego w Polsce rozstrzyga spory z Hodowcami
uczestniczącymi w programie hodowlanym konin rasy trakeńskiej. Decyzje są
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
2. Hodowca ma prawo złożyć odwołanie do Zarządu Związku Trakeńskiego w Polsce
dotyczące:
a. odmowy wpisu lub wpisu konia do księgi hodowlanej,
b. przeprowadzenia oceny wartości użytkowej niezgodnie z przepisami programu
hodowlanego,
c. wyniku oceny wartości użytkowej swojego konia.
3. Hodowca ma prawo do złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu
wyniku oceny konia lub w terminie określonym przepisami prawa w przypadku braku
wpisu do księgi hodowlanej.
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4. Odwołania rozstrzygane są przy najbliższym posiedzeniu Zarządu od wpłynięcia
odwołania.
5. Od wniesionego odwołania pobierana jest opłata w wysokości 400 zł. W przypadku
uznania odwołania za zasadne opłata jest zwracana.
6. W przypadku odwołania dotyczącego §6 pkt. 2 Zarząd może podjąć decyzję o
ponownej ocenie konia.
7. Rozstrzygnięcia są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
§7
Postanowienia ogólne.
1. Wszyscy Hodowcy uczestniczący w programie hodowlanym koni rasy trakeńskiej
realizowanym przez Związek Trakeński w Polsce maja równe prawa w odniesieniu do
możliwości realizowania programu hodowlanego.

Zatwierdzono. 13-04-2019 r.
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