REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
XXVIII KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
W POZNANIU
PREZENTUJĄCYCH ZWIERZĘTA W GRUPIE KONKURSOWEJ
§ 1
Organizator:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 022/ 623-10-00, 623-23-39, 623-24-18
fax 022/ 623-21-05, 623-27-50, 623-27-51
e-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl

Współorganizatorzy:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 061/ 869-25-29, 869-26-00, 869-25-73
e-mail: kwzh@mtp.pl;
www.kwzh.pl
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel. 022/ 632-01-42, 632-35-94
fax 022/ 632-01-15
e-mail: kchz@kchz.agro.pl
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krakowska 1
32-083 Balice
tel. 012/ 258-83-92, 012/ 258-81-33
fax 012/ 258-81-50, 012/ 285-67-33
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl
Związki Hodowców Zwierząt

§ 2
Miejsce Wystawy:

Termin Wystawy:
Godziny otwarcia:

tereny wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich Spółki z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
05 -07 maja 2017
9.00 – 17.00
§ 3

Wszystkie zwierzęta przywiezione na Wystawę muszą być klinicznie zdrowe i spełniać warunki
weterynaryjne (w załączeniu) określone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, 60-166 Poznań,
ul. Grunwaldzka 250, w piśmie z dnia 23 stycznia 2017 znak PIW.ChZ.912.014.2017 oraz posiadać świadectwo
zdrowia - orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że są przydatne do transportu, wystawione przez
lekarza weterynarii właściwego dla ich miejsca pochodzenia.

§ 4
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Hodowców w Wystawie i prezentacji zwierząt w grupie konkursowej:
1.

Zgłoszenie zwierząt, spełniających wymagania określone w regulaminie oceny danego gatunku zwierząt
oraz nagradzania hodowców, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ilość wystawców i ilość zwierząt w poszczególnych gatunkach, rasach i grupach przewidzianych do prezentacji
oraz inne wymogi szczegółowe związane bezpośrednio z ekspozycją określają:
















działy merytoryczne Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (dot. zwierząt futerkowych, owadów
użytkowych) w porozumieniu z odpowiednimi Związkami Hodowców
Polski Związek Hodowców Koni
Polski Związek Koni Arabskich
Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków
Związek Trakeński w Polsce
Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej (świnia złotnicka)
Polski Związek Owczarski
Polski Związek Pszczelarski
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Rybactwa Śródlądowego.

2.

Ceny netto za stanowiska dla zwierząt :


Konie

60 zł za 1 stanowisko



Bydło

60 zł za 1 stanowisko (dot. również krów ras mięsnych
prezentowanych razem z cielętami)



Trzoda chlewna
- Knury
- Loszki



Owce i kozy
- Owce
-

Kozy i kózki

-

Kozły i koziołki

60 zł za 1 kojec
60 zł za 1 kojec (dopuszcza się wystawienie dwóch loszek
w jednym kojcu)
60 zł za 1 kojec (dopuszcza się wystawienie trzech maciorek
lub dwóch tryków w jednym kojcu)
40 zł za 1 kojec (dopuszcza się wystawienie trzech kóz /
kózek w jednym kojcu
50 za 1 kojec (dopuszcza się wystawienie 2 kozłów/
koziołków w jednym kojcu



Zwierzęta futerkowe roślinożerne:
- Nutrie
15 zł za miejsce pod klatkę
- Króliki
15zł za miejsce pod klatkę
- Szynszyle
15 zł za miejsce pod klatkę





Zwierzęta futerkowe mięsożerne
- Norki
- Jenoty
- Tchórze
Drób

15 zł za miejsce pod klatkę
15 zł za miejsce pod klatkę
15 zł za miejsce pod klatkę
28 zł za 1 grupę



Strusie

60 zł za 1 wolierę



Pszczoły

15 zł za m2



Ryby słodkowodne

15 zł za m2

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wpłaty za najem stanowisk dla zwierząt należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017r. na
konto Międzynarodowych Targów Poznańskich Spółka z o.o.:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań
Nr konta: 38 102040270000110204242962
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§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Organizatorzy wysyłają formularz „Zgłoszenie uczestnictwa”
w Wystawie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

jako

zaproszenie

do

udziału

2.

Przesłanie na adres Międzynarodowych Targów Poznańskich Spółki z o.o. oryginału wypełnionego
formularza
„Zgłoszenie
uczestnictwa”
łącznie
z
dowodem
wpłaty
należności
brutto
za najem stanowiska / kojca / klatki, stanowi wyrażenie gotowości uczestnictwa w Wystawie

3.

Do uczestnictwa w Wystawie będą dopuszczeni tylko wystawcy, którzy nadesłali ww. dokumenty oraz
zostali zakwalifikowani przez Związki Hodowców, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz Instytuty.

4.

Formularz „Zgłoszenie uczestnictwa” (załącznik) wraz z dowodem wpłaty brutto należy nadsyłać
do dnia 17.03.2017r. na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, z
dopiskiem Zespół XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

5.

Złożenie podpisu przez wystawcę na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa”, o którym mowa
w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie
i zobowiązaniem wystawcy do jego bezwzględnego przestrzegania.

6.

Wystawcy, którzy nie podpiszą formularza „Zgłoszenie uczestnictwa”, nie będą mogli prezentować zwierząt
na Wystawie.

7.

Jeżeli zachodzi sytuacja, że wystawca nie będzie płatnikiem, formularz „Zgłoszenie uczestnictwa wypełnia
firma umocowana do dokonania płatności z tytułu należności za zamówione boks / stanowisko / kojec /
klatkę oraz usługi, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

8.

Informację o zmianie ilości prezentowanych zwierząt oraz wykorzystywanych boksów / stanowisk / kojców
/ klatek potwierdzone przez Związek Hodowców należy zgłosić do dnia 03.04.2017r.

§ 6
Wystawca zwierząt prezentowanych na Wystawie oraz wszystkie osoby występujące
w imieniu wystawcy zobowiązane są:
1. Dostarczyć zwierzęta na teren Wystawy w dniu 04.05.2017r. (czwartek) w gatunkach i ilościach
zakwalifikowanych przez Związki Hodowców, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz Instytuty, zgodnie
z przydzielonymi miejscami przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, bramą nr 11 pomiędzy pawilonem nr
1 i 102 w godz. 700- 2200 (patrz mapka MTP).
Rozładunek zwierząt można rozpocząć dopiero po uprzednim zgłoszeniu się do Lekarza Weterynarii oraz w
punkcie Rejestracji / Ewidencji Zwierząt – Recepcja Wystawy pawilon nr 1.
Istnieje możliwość przywiezienia zwierząt już w dniu 03.05.2017r. po uprzednim uzgodnieniu
z Komisarzem Wystawy.
Wyjazd pojazdów po rozładunku nastąpi bramą nr 10 pomiędzy pawilonem nr 1 i 2 dla wystawców bydła
mlecznego i mięsnego oraz bramą nr 5 dla wystawców z pawilonu 3 i 3A, 4 (patrz mapka MTP).
2.

Dokonać wywozu zwierząt nie wcześniej niż po zakończeniu Wystawy, tj. 07.05.2017 r. (niedziela) po
godz. 17.00 i nie później niż 08.05.2017r. do godz. 12.00.
Wywóz zwierząt nastąpi po uprzednim uprzątnięciu stanowiska i dokonaniu odprawy u lekarza weterynarii
(uzyskania orzeczenia lekarskiego o przydatności - zdolności zwierzęcia do transportu).
Wjazd i wyjazd – patrz § 6 pkt 1.

3.

Zorganizować i pokryć koszty transportu zwierząt (w przypadku potrzeby użycia ciężkiego sprzętu do
rozładunku i załadunku, MTP udostępni wózek widłowy).

4.

Ustawić zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez Komisarza Wystawy, bez możliwości ich zmiany.

5.

Samochody transportujące zwierzęta mogą opuścić teren Wystawy po usunięciu nieczystości
i wykonaniu dezynfekcji samochodów.
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6.

W czasie trwania Wystawy:
a/ zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację, paszę treściwą, zielonki, siano (słomę na ściółkę dla
zwierząt zabezpiecza Organizator) oraz obsługę; pielęgnacji zwierząt (strzyżenie) można dokonywać tylko
na wydzielonym stoisku fitterów,
b/ posiadać sprzęt osobisty do obsługi zwierząt: wiadra, widły, miotły, łopaty, zbieraki odchodów (wózki
paszowe, kojce do przepędzania świń, taczki do obornika zapewni Organizator – MTP),
c/ dbać o czystość zwierząt, porządek na stanowiskach i ciągach komunikacyjnych, a pozostałe odchody
przemieścić w miejsce do tego przeznaczone (kontenery koło pawilonów),
d/ zapewnić ze
i publiczności,

szczególną

starannością

warunki

bezpieczeństwa

dla

uczestników

Wystawy

e/ posiadać własną – odzież ochronną do obsługi zwierząt,
f/ przestrzegać zasad p. poż. (patrz § 11 regulaminu),
g/ przestrzegać zasad bhp przy obsłudze zwierząt obejmujący m.in. zakaz spożywania alkoholu,
h/ zapewnić codziennie, w godzinach otwarcia Wystawy dla zwiedzających, dyżury przy stanowiskach
zwierzęcych w celu:
-

udzielania wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji,

-

pilnowania, aby zwiedzający oglądali zwierzęta z zachowaniem bezpiecznej odległości (m.in.
uniemożliwianie wchodzenia na stanowiska zwierzęce oraz ciągi komunikacyjne przeznaczone dla
obsługi zwierząt),

-

ostrzegania przed niebezpieczeństwem wynikającym z bezpośredniego zbliżania się do zwierząt, itp.;
dyżury mogą być pełnione osobiście lub przez osoby upoważnione do działania w imieniu wystawcy.

7.

Brać udział w nocnych dyżurach w pawilonie wystawowym zgodnie z ustalonym harmonogramem
dyżurów. Nadzór nad pełnieniem dyżurów sprawuje Wydział Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP

8.

Przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń organizatorów i służb
porządkowych.

9.

Dokonać rozładunku i załadunku zwierząt tylko w wyznaczonym miejscu na placu przy pawilonie
wystawowym nr 1, samochody z rampą - przy pawilonie 4

10. Wjazd samochodów ze zwierzętami do pawilonu wystawowego jest zabroniony.
11. Wystawca oraz obsługa zwierząt zobowiązani są do noszenia, na terenie całego obiektu Wystawy, karty
wstępu, która jest imienna i nie może być odstępowana osobom trzecim. Kartę wstępu zapewnia bezpłatnie
Organizator Wystawy.
12. Samochody parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
Po rozładunku samochody i przyczepy udają się na parking MTP przy ul. Matejki (patrz mapka MTP – w
załączeniu). Pozostawienie samochodu na terenie bez zgody MTP spowoduje nałożenie kary porządkowej pieniężnej, która nie podlega fakturowaniu.
§ 7
Dodatkowo wystawca zwierząt prezentowanych na Wystawie zobowiązany jest :
1.

Doprowadzać zwierzęta na ringi do oceny i prezentacji z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i
być obecnym w trakcie jej trwania,

2.

Być ubranym w strój odświętny w czasie pokazów, natomiast w trakcie oceny zwierząt na ringu – w stroju
pozbawionym znaków firmowych (zapewnienie anonimowości pochodzenia zwierząt).
§ 8
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1.

W dniach 05-07.05.2017r. w godzinach od 9.00 do 17.00, obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania
zwierząt poza teren przydzielonych stanowisk z wyjątkiem sytuacji, w których polecenie w tej sprawie
wyda Komisarz Wystawy, tj. m.in.: doprowadzenie zwierząt do oceny, prezentacji, na pokazy odbywające
się na ringu i innych celów, doraźnie określonych po uzyskaniu zgody organizatora.

2.

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt. 1 organizator ma prawo do wykluczenia wystawcy
z udziału w Wystawie.
Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania od ww. decyzji.

3.

Wyprowadzanie zwierząt poza teren przydzielonych stanowisk w miejsca wyznaczone, w celu wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych lub umożliwienia zwierzętom ruchu, jest dozwolone w godzinach
od 6.00 do 8.00 i od 17.30 do 20.00.
§ 9
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

1.

Do rozpatrywania spraw związanych z organizacją ekspozycji zwierząt bezpośrednio na terenach
wystawowych upoważniony jest Komisarz Wystawy (pawilon nr 2 piętro, tel. 61 869 26 95). Decyzje
Komisarza podjęte w ww. sprawach są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

2.

Pokrycie kosztów leczenia chorych zwierząt podczas Wystawy należy do właściciela zwierząt, natomiast
nadzór sanitarno-weterynaryjny należy do kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej.

3.

Pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt podczas Wystawy należy do właściciela zwierząt.

4.

Pokrycie kosztów transportu oraz ubezpieczenie zwierząt na czas transportu, rozładunku i załadunku należy
do właściciela zwierząt.

5.

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie zwierząt w zakresie szkód powstałych na skutek padnięcia lub
uboju z konieczności w wyniku wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terenie MTP i z winy
Organizatorów od momentu przyjęcia zwierząt na terenie Wystawy przez służby weterynaryjne do chwili
załadunku zwierząt na środek transportu.
§ 10
ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

1.

Zgłaszający uczestnictwo w Wystawie może odwołać swoją ofertę uczestnictwa w porozumieniu ze
Związkiem Hodowców i Komisarzem Wystawy.
Odwołanie oferty uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Podmiotom, które odwołają ofertę uczestnictwa w Wystawie po dniu 03.04.2017r., nie przysługuje zwrot
wpłaty.
§ 11
PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

1.

Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich
parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną
usunięte na koszt i ryzyko uczestnika targów lub wykonawcy stoiska.

2.

Wszystkie urządzenia p.poż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki p. poż,) oraz telefony
ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne
i widoczne; nie wolno ich zastawiać.

3.

Zabronione jest na terenie pawilonu nr 1, 2, 3, 3A, 4
-

używanie ognia otwartego w pawilonach i na stoiskach zewnętrznych,

-

wnoszenie butli gazowych i maszynek elektrycznych
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-

palenie tytoniu,

-

zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego,
przycisków alarmowych p.poż. itp.,

-

zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych,
gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych (słoma, siano itp.) poza miejscami do tego
wyznaczonymi.

4.

Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych należy każdorazowo uzgodnić z
Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej MTP( tel. 61/ 8692-2222, - 2822).

5.

Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100ºC, powinny być
oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo
z Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej MTP.

6.

Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania
jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:
-

korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem
uzgodnionym z MTP
każdy użytkownik a w szczególności wystawca zobowiązany jest, każdorazowo przed
opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska,
ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym,
zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.

7.

Zabrania się bez uzgodnienia z MTP, przywożenia, składowania i eksploatowania butli gazowych i
maszynek elektrycznych na terenach targowych.

8.

Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały
zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty
i zaświadczenia. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które palą się eksplodując.

9.

Użytkownicy pawilonów targowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć
stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczogaśniczą.
11. Wykonawcy stoisk, wystawcy zwierząt oraz osoby obsługujące zwierzęta, zobowiązani są do:
-

-

ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz
przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez MTP,
zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych,
hydrantów
wewnętrznych
i
zewnętrznych
oraz
sposobu
ich
użycia
w przypadku powstania pożaru,
natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Inspektorat Ochrony
Przeciwpożarowej MTP, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach
wewnątrz pawilonów oraz stoiskach zewnętrznych.

12. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym należy natychmiast
zgłaszać w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej lub innym służbom MTP.
13. W razie powstania pożaru na terenie MTP, należy natychmiast powiadomić Wydział Zabezpieczenia i
Utrzymania Terenu -telefon alarmowy MTP-2112, Państwową Straż Pożarną telefonem nr 998 i 112 lub
uruchomić znajdujący się najbliżej Ręczny Ostrzegacz Pożaru ( przycisk alarmowy). Do chwili przybycia
Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczogaśniczą pracownikowi MTP, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – dowódcy akcji
ratowniczo-gaśniczej.

Poznań, styczeń 2017

6

