Regulamin Hali wymiany nadwyżek hodowlanych gołębi,
drobiu, królików i innych drobnych zwierząt
obowiązujący na Krajowej Wystawie - Kielce 2020
w dniach 25-26.01.2020
na terenie TARGI KIELCE, ul. Zakładowa 1

Przepisy porządkowe
1.
Na hali wymiany nadwyżek hodowlanych gołębie można prezentować wyłącznie w klatkach (zwanych dalej
oczkami ) wykupionych u organizatora.
2.
Pozostałe zwierzęta można prezentować we własnych klatkach w wyznaczonej części hali wskazanej przez
Kierownika Hali lub osoby do tego celu wyznaczone. Opłata pobierana będzie na miejscu zgodnie z
Regulaminem Wystawy. Opłatę pobierać będzie kierownik hali za pokwitowaniem.
3.
Obsługa wyznaczona przez Kierownika hali ma prawo do kontrolowania hodowców, czy posiadają
potwierdzenie wykupienia zajętych oczek.
4.
Zwierzęta znajdujące się w nieopłaconych oczkach będą rekwirowane na rzecz organizatora i będzie je
można odzyskać po wpłaceniu opłaty porządkowej w wysokości 100 zł.
5.
Zabrania się pozostawiania zwierząt na hali na noc z soboty 25.01 na niedzielę 26.01.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta pozostawione w klatkach na noc z soboty 25.01 na
niedzielę 26.01 oraz za zaginione zwierzęta na terenie hali wymiany nadwyżek hodowlanych.
7.
Za właściwy dobrostan zwierząt prezentowanych na hali nadwyżek hodowlanych odpowiedzialność ponosi
właściciel zwierząt.
8.
Ze względu na dobrostan zwierząt dopuszcza się trzymanie zwierząt w oczkach oraz klatkach własnych w
sposób umożliwiający im swobodne poruszanie się i pobieranie karmy oraz wody. W przypadku braku
wymiany podkładu (kartonu) w klatkach w sobotę po zakończeniu wystawy hodowcy pozostawiający ptaki
na noc zobowiązani są do utrzymania oczek w czystości.
9.
W przypadku stwierdzenia nadmiernej liczby ptaków w jednej klatce (przepełnienia) hodowca zobowiązany
jest dokupić odpowiednią liczbę oczek lub niezwłocznie usunąć nadmierną ilość zwierząt.
W przypadku niedostosowania się do niniejszych warunków hodowca zostanie wyproszony z hali bez
możliwości zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu wstępu i oczek.
10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma regulamin Wystawy Krajowej Kielce 2020 oraz regulaminy i przepisy porządkowe dot. korzystania z obiektów opracowane przez Targi
Kielce S.A.

Podpis Kierownika Hali wymiany
nadwyżek hodowlanych

