Sorocaba, 07 de maio de 2018.

1º LEILÃO JOCKEY CLUB DE SOROCABA MIXED SALE
Data: 30 de Junho de 2018 - Sábado - IMEDIATAMENTE APÓS AS CORRIDAS
Local: SOCIAIS do Jockey Club de Sorocaba – Sorocaba/SP
Cordiais saudações,
É com satisfação que realizaremos este leilão promovido pelo JOCKEY CLUB DE SOROCABA, com a
apoio da MBA, JPL, Gildo Leite e Beto Duwel, onde temos sua participação como convidado especial.
A seguir algumas normas e regras do leilão:
O leilão será transmitido ao vivo pelo site da MBA Leilões.
Estamos em negociação para transmissão por TV.
Composição do Leilão:
1. COBERTURAS, EMBRIÕES E VENTRES DOADOS PELOS CRIADORES
COBERTURAS:
Todos os garanhões que doarem as coberturas já TERÃO LUGAR NO GUIA DE GARANHÕES DO
JOCKEY CLUB DE SOROCABA 2018, que fará parte da REVISTA ESPECIAL DO JOCKEY.
As coberturas serão vendidas em 10 parcelas 01+09.
O valor mínimo de vendas da cobertura será de R$ 1.000,00 – já confirmado de antemão pelo doador
da cobertura, como forma de:
•
•

Garantir a participação do seu GARANHÃO no GUIA de GARANHÕES
Não desprestigiar seu GARANHÃO.

EMBRIÕES:
•
•
•
•

Não há nenhuma taxa de inscrição
Não há comissão de vendas, nem do comprador, nem do vendedor.
Os embriões serão vendidos em 30 parcelas: 2+2+26.
Os embriões vendidos terão garantia de potro vivo.

Obs.: As receptoras serão retiradas pelo comprador, que se compromete a devolvê-la ao Haras
proprietário da mesma, em até 15 dias após a desmama do produto, a nascer em 2018.
Os produtos relativos aos embriões vendidos, já tem GARANTIDO:
a)
b)
c)
d)

INSCRIÇÃO VITALÍCIA NO GRAN PRIX
INSCRIÇÃO GRATUITA NO GP BRAZILIAN FUTURITY
INSCRIÇÃO GRATUITA NO MEGARACE
CUSTO DE TREINAMENTO GRÁTIS (opcional) – oferecido pelos treinadores inscritos (a
despesa é apenas da alimentação).
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Os treinadores que realizarem este TREINAMENTO GRATUITO estarão em destaque na REVISTA DO
JOCKEY.
VENTRES:
•
•
•
•

Não há nenhuma taxa de inscrição.
Não há comissão de vendas, nem do comprador, nem do vendedor.
Os VENTRES serão vendidos em 30 parcelas: 2+2+26.
Os ventres vendidos terão garantia de potro vivo.

O vendedor deverá disponibilizar sua égua para ser coberta pelo garanhão escolhido pelo comprador
até 30/10/2018.
Todo trabalho de embrião será feito no haras do doador do ventre, ou no local que ele disponibilizar.
Todos os custos de realização do embrião serão por conta do comprador.
Algumas Centrais já ofereceram realizar o serviço nos ventres doados, GRATUITAMENTE, como forma
de colaborar com o Jockey Club de Sorocaba.
As Centrais que realizarem estes serviços estarão presentes na REVISTA DO JOCKEY.
No caso de não se conseguir a prenhes no ventre comprado até 15/12/2018, o comprador poderá voltar
a realizar no próximo ano.
O comprador do ventre que ADQUIRIR uma das coberturas doadas no Leilão PARA A
REALIZAÇÃO DESTE ACASALAMENTO, o produto resultante deste cruzamento, já terá
GARANTIDO:
a)
b)
c)
d)

INSCRIÇÃO VITALÍCIA NO GRAN PRIX
INSCRIÇÃO GRATUITA NO GP BRAZILIAN FUTURITY
INSCRIÇÃO GRATUITA NO MEGARACE
CUSTO DE TREINAMENTO GRÁTIS (opcional) – oferecido pelos treinadores inscritos (a
despesa é apenas da alimentação).

2. ANIMAIS PARA LEILÃO:
- Babys
- Reprodutoras
- Animais em Treinamentos
- Potros de Geração
Embriões, ventres ou coberturas, só serão vendidos aqueles provenientes de doações ao Jockey
Club de Sorocaba
INSCRIÇÃO:
a) Até 2 lotes: 5 x R$ 500,00 (cada)
b) Até 3 e 4 lotes: 5 x R$ 400,00 (cada)
c) 5 ou mais lotes: 5 x R$ 350,00 (cada)
- Os boletos de inscrições serão enviados pelo JOCKEY CLUB DE SOROCABA, com o primeiro
vencimento para 15/05/2018.
Incluso fotografia tirada por profissional que irá agendar as fotos.
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O Leilão será VIRTUAL, mas aqueles inscritores que desejarem levar seus animais, poderão fazê-lo, e
apresenta-los no gramado na frente das arquibancadas.
Poderá também, utilizar-se das baias do tattersall a serem determinadas, para alojamento de seu
produto, a partir de quinta-feira dia 28/05, com funcionários de sua responsabilidade, cuidando dos
mesmos.
Uma vez inscrito no leilão, fica o compromisso da inscrição, mesmo que o animal não se apresente no
evento.
- Comissão de venda: será 2 + 2 parcelas.
- Defesa livre. Em caso de defesa, o vendedor não paga comissão.
- Comissão de comprador: 8% sobre o valor total do lote.
- Todas as comissões serão pagas pelo valor do lance X o número de parcelas, sem descontos.
- As condições de pagamento do leilão serão as seguintes:
a) O lance multiplicado por 30 (trinta) dará o preço total do animal, sendo: (2 + 2 + 26)
b) Em 15 parcelas (2 + 2 + 11) com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total do animal.
c) A vista com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do animal.
- O ICMS, se devido, será por conta do vendedor.
A Inscrição, confirmação, deverá ser feita através do Jockey Club de Sorocaba no e-mail
contato@jcsorocaba.com.br, com Alexandre Puliti (15) 99150-3410.
- Solicitamos enviar cópia do certificado de registro do animal para a MBA Leilões por fax no nº
(011) 3627-3900 ou por e-mail – ignez@mbaleiloes.com.br.
Convidamos a todos a participar desta corrente positiva em prol do JOCKEY CLUB DE SOROCABA,
que já conta com o apoio GRATUITO de todos os profissionais envolvidos para o sucesso do evento,
como OS PRINCIPAIS CRIADORES DO BRASIL, dos profissionais de LEILÕES já mencionados nesta
carta, FOTÓGRAFO, BUFFET, TREINADORES, CENTRAIS DE REPRODUÇÀO, TV, etc.
Somente com o sucesso de nosso JOCKEY CLUB DE SOROCABA, teremos uma atividade sadia e
proveitosa para todos.
Nosso MUITO OBRIGADO,
Atenciosamente.
A DIRETORIA
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1º LEILÃO JOCKEY CLUB DE SOROCABA MIXED SALE
Data: 30 de Junho de 2018 - Sábado - IMEDIATAMENTE APÓS AS CORRIDAS
Local: SOCIAIS do Jockey Club de Sorocaba – Sorocaba/SP

FICHA DE INSCRIÇÃO
Vendedor (Nome para contrato): _____________________________________
Nome Fazenda/Haras (Para catálogo): _____________________________________

Nº

ANIMAL

REGISTRO

NASCIMENTO

Concordo com as regras e normas deste leilão.

__________________, ___ de _______________ de _________.

_____________________________
Assinatura
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