
 

 

REGULAMIN 

DLA HODOWCÓW PREZENTUJĄCYCH ZWIERZĘTA NA   

Pokazie Alpak i pozostałych zwierząt innych niż drób ozdobny, gołębie rasowe i króliki 

11-12 maja podczas Targów LATO NA WSI w Minikowie 

 

§ 1. 

 

1. Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,  

89-122 Minikowo  

 

Współpraca: 

• Polski Związek Hodowców Alpak 

 

Informacji o Pokazie udziela: 

Anna Mońko, KPODR Minikowo, tel. 695 423 700, mail: anna.monko@kpodr.pl 

 

§ 2. 

1. Miejsce Pokazu: 

Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo 

2. Termin Pokazu: 

11-12 maja 2019 r.  

3. Organizator oddaje Hodowcy do dyspozycji stanowiska zwierzęce 

od 11 maja 2019 r. godz. 800 do 12 maja 2019 r. godz. 1600. 

 

§ 3. 

1. Zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwo lekarsko-weterynaryjne, które należy 

dostarczyć do biura targów Wystawy Zwierząt do godz. 09:30, 11.05.2019 r.   

2. Transport zwierząt na Pokaz powinien odbywać się w warunkach zaakceptowanych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii z miejsca wysyłki. 

3. Każdy hodowca musi dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia hodowcy (zał. nr 1) 

najpóźniej do 06.05.2019 r. do biura targów Wystawy Zwierząt, lub przesłać ją 

skanem na mail: anna.monko@kpodr.pl, bądź listownie na adres Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo  

 

§ 4. 

Hodowca prezentowanych zwierząt zobowiązany jest: 

1. Dostarczyć zwierzęta na teren Pokazu w dniu 11.05.2019 r. do godz. 09:30. 

2. Wraz ze zwierzętami należy dostarczyć dokumenty, o których mowa w § 3. Dokumenty 

należy oddać w biurze Wystawy bezpośrednio organizatorowi lub lekarzowi 

weterynarii. Organizator po weryfikacji dokumentacji wskazuje miejsce stanowisk 

zwierzęcych. 

3. Dokonać wywozu zwierząt po zakończeniu Pokazu tj. 12 maja 2019 r. (niedziela) od 

15:00 do godz. 16:00. 

4. Zorganizować i pokryć koszty transportu zwierząt. 

5. Ustawić zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez organizatora Pokazu, bez 

możliwości ich zmiany. 

6. W czasie trwania Pokazu: 

a) zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację, paszę, wiadro do pojenia, poidła, 

karmidła 

b) dbać o czystość zwierząt i porządek na stanowiskach, 
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c) zapewnić warunki bezpieczeństwa dla uczestników Pokazu i publiczności, 

d) przestrzegać zasad bhp i ppoż., 

e) obowiązuje zakaz podłączania czajników elektrycznych w halach, gdzie przebywają 

zwierzęta, 

f) przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń 

organizatorów i służb porządkowych, 

g) parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora, 

h) palić papierosy w wyznaczonych do tego miejscach. 

 

§ 6.  

Organizator pokazu zwierząt zapewnia: 

1. Przygotowanie i dezynfekcję stanowisk dla zwierząt, 

2. Nadzór i opiekę urzędowego lekarza weterynarii, 

3. Oznakowanie klatek i kojców tabliczkami, 

4. Wodę i słomę do ścielenia.  

 

Każdy hodowca otrzyma katalog Targów LATO NA WSI, wpis do katalogu, pamiątkowy 

dyplom oraz identyfikator.  

 

 

Minikowo, 03.04.2019 r. 

 

 
 

 


