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„III  Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych''  
Ludźmierz 12- 13 lipca 2014r. 

 
§  1 

1. Organizator Techniczny Wystawy:- Gmina Nowy Targ, 
 
2. Za wybór zwierząt hodowlanych na Wystawę i przygotowanie 

dokumentacji do katalogów odpowiadają:  
 

• Polska Federacja Hodowców Bydła i Produkcji Mleka w Warszawie 

• Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie   

• Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu 

• Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie 

• Polski Związek Hodowców Gołębi oddział w Waksmund. 
 

3. Termin Wystawy 12-13 lipiec  2014r , w tym: 
 12 lipiec     - zwózka zwierząt, komisyjna ocena zwierząt, 

13 lipiec     - prezentacja zwierząt, wręczanie nagród. 
 
4. Miejsce wystawy: 

 Ludźmierz ul. Podhalańska (obok jezior) 
 
§  2 

1. W Wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zwierząt krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, zrzeszonych w związkach krajowych. 

2. Na Wystawie prezentowane są następujące gatunki zwierząt: bydło, konie, 
owce, kozy, króliki oraz pokazowo gołębie i szynszyle 

3. Na wystawie mogą być prezentowane zwierzęta hodowlane 
zakwalifikowane przez  właściwe związki branŜowe, zrzeszenia hodowców 
zwierząt lub KCHZ. 
 

4. Warunkiem udziału hodowców w Wystawie jest: 
a) zgłoszenie zwierząt spełniających warunki określone w regulaminie   
oceny danego gatunku zwierząt, 
b) podpisanie oświadczenia o akceptacji i przestrzeganiu warunków 
określonych w niniejszym regulaminie (załącznik nr 1). 
 

       §  3 
 
1. Regulamin oceny i nagradzania hodowców dla poszczególnych 

gatunków zwierząt opracuje: 
a)  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – dla bydła 
mlecznego  
b) Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie   – dla koni 
c) Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu dla owiec 
i kóz 
d) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt dla zwierząt futerkowych, 

2. Regulaminy oceny i nagradzania hodowców zatwierdza: Wójt 
Gminy Nowy Targ. 
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§  4 

1. Wszystkie zwierzęta przywiezione na Wystawę muszą być klinicznie 
zdrowe i spełniać wymagania określone przez Powiatowy Inspektorat 
weterynarii w Nowym Targu. 

2. Zwierzęta muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez 
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. 

3. Bydło, owce i kozy  muszą być oznakowane a konie i bydło zaopatrzone w 
paszporty. 

4. Transport zwierząt na Wystawę powinien odbywać się w warunkach 
zaakceptowanych przez powiatowego lekarza weterynarii w miejscu 
wysyłki. 

5. Zwierzęta  zostaną załadowane do środków transportu lub do klatek 
uprzednio oczyszczonych i odkaŜonych. Wykonanie odkaŜenia będzie 
odnotowane w świadectwie zdrowia lub ksiąŜce dezynfekcji środka 
transportu przez lekarza weterynarii obecnego przy załadunku. 

6. Osoby obsługujące zwierzęta winne być zaopatrzone w odzieŜ ochronną 
oraz wydzielony sprzęt do obsługi i pielęgnacji zwierząt. 

7. Wystawca zwierząt winien ubezpieczać zwierzęta na czas transportu i 
trwania Wystawy; w przypadku jego braku ryzyko ponosi wystawca. 

§  5 
1. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć zwierzęta na teren Wystawy w 

dniu 12 lipca br. do godz.09.00. 
2. Wraz ze zwierzętami naleŜy dostarczyć dokumenty, o których mowa w 

§ 4 pkt.2. 
3. Wystawca ustawia zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez 

personel obsługujący Wystawę. 
4. Wystawca jest zobowiązany wywieść zwierzęta nie wcześniej niŜ po 

zakończeniu Wystawy w dniu 13 lipca  po godz. 17:00 , a nie później 
niŜ w dniu 14 lipca  do godz. 10:00. 

5. W przypadku wywiezienia zwierząt wcześniej niŜ 13 lipca 2014 r.  
przed godziną 17:00 bez zgody komisarza wystawy,  organizatorzy 
mają prawo wstrzymać wypłatę przyznanej nagrody. 

6.  

§  6Wystawca jest zobowiązany do:  

a) Ŝywienia zwierząt paszami własnymi lub zapewnionymi przez 
organizatora, 

b) zapewnienia zwierzętom właściwej opieki i pielęgnacji, 
c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób zwiedzających, 
d) przestrzegać zasad BHP i przepisów przeciwpoŜarowych,  
e) zapewnić w godzinach zwiedzania Wystawy informacje dla 

zainteresowanych osób, 
f) przestrzegania zasad porządku publicznego oraz stosowania się do 

poleceń organizatorów i słuŜb porządkowych. 
 

§  7 
Wystawca jest zobowiązany parkować samochody wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych przez organizatora technicznego. 
 
 

§  8 
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Wystawca zwierząt zobowiązany jest do: 

a) Doprowadzania zwierząt do wyceny z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i być obecnym w czasie jej trwania. 

b) Doprowadzić zwierzęta na ring i zaprezentować je z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 
       §  9 
 

1. W dniach 12-13 lipca w godzinach od 10:00 do 17:00 obowiązuje 
zakaz wyprowadzania zwierząt ze stanowisk z wyjątkiem sytuacji, w 
których polecenie w tej sprawie wyda organizator w celu 
doprowadzenia zwierząt do wyceny lub prezentacji na ringu. 

2. Wyprowadzenie zwierząt ze stanowisk w celu wykonania zabiegów 
pielęgnacyjnych lub umoŜliwienie zwierzętom ruchu jest dozwolone od 
6:00-9:00 i 17:00-20:00. 

3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w pkt. 1 organizator ma 
prawo do wykluczenia wystawcy z udziału w Wystawie. 

 
§ 10 

 
Do rozpatrywania spraw związanych z organizacją ekspozycji zwierząt 
upowaŜniony jest Komisarz Wystawy oraz Organizator Techniczny.  
 
         §  11 
 
1. Nagrody pienięŜne przyznane hodowcom za zwierzęta prezentowane na  

III Podhalańskiej  Wystawie Zwierząt Hodowlanych będą przesyłane 
zgodnie z zasadami w poszczególnych związkach branŜowych, 
zrzeszeniach hodowców zwierząt lub KCHZ. 

 
§  12 

 
 Rezerwacji miejsc noclegowych i wyŜywienia naleŜy dokonać 
równocześnie ze zgłoszeniem zwierząt na Wystawę, wypełniając odpowiedni 
druk zgłoszenia |(wypisany czytelnie ) 
 Koszty noclegu pokrywa wystawca zwierząt z wyjątkiem hodowców 
bydła i koni gdzie koszt noclegu pokrywa organizator na poniŜszych zasadach,  
Organizator zapewnia i wskazuje hodowcą bydła i koni bezpłatny nocleg po 
wcześniejszym imiennym zgłoszeniu, którzy ze względu na  odległość powyŜej 50 
km w jedną stronę z miejsca zamieszkania do miejsca wystawy nie mają 
moŜliwości nocowania w domach prywatnych zgodnie z zasadą: 

� jeden bezpłatny nocleg dla hodowcy wystawiającego 2 sztuki bydła  
� jeden bezpłatny nocleg dla hodowcy 1 sztuki konia 

 
W przypadku niewykorzystania noclegu  koszty rezerwacji pokrywa 
hodowca 
 
Koszty wyŜywienia hodowców pokrywa organizator (zgodnie z programem od 
obiadu w dniu przyjazdu do kolacji w dni wyjazdu) bloczki Ŝywnościowe 
wydawane będą hodowcą przez  związki branŜowe, zrzeszenia hodowców 
zwierząt, KCHZ zgodnie z wcześniejszym zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

§  13 
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Całokształt spraw organizacyjnych dotyczących III Podhalańskiej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 2014 prowadzi: 
 

Urząd Gminy Nowy Targ 
ul. Bulwarowa 9 

34-400 Nowy Targ 
 
Marcin Kolasa –  tel.(18) 26 663634 
  fax.(18) 2662152 
 
Monika Lenart-Kuczyńska -          tel. (18) 26 14 106, 693652465 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI  
REGULAMINU III PODHALAŃSKIEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

W LUDŹMIERZU  12-13 LIPCA 2014 
 
 
Ja niŜej podpisany/a 
....................................................................................... 
 
Zamieszkały/a...............................................................................................
.. 
 
Nr PESEL ..................legitymujący/a się dowodem osobistym 
seria.................nr......................... 
 
wydanym przez ............................................................................................. 
 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Regulaminem III Podhalańskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 12-13 lipca 2014 roku oraz Ŝe 
akceptuję jego treść. 
                                                                            
...................................                                         …............................. 
/miejscowość i data/  
                                                                                       /podpis/ 
 
 
 
 


