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REGULAMIN  
OBOWIĄZUJĄCY WYSTAWCÓW ZWIERZĄT 

 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYSTAWACH I POKAZACH  

ORGANIZOWANYCH PODCZAS  
XXX BARZKOWICKICH TARGÓW ROLNYCH AGRO POMERANIA 2017  

W BARZKOWICACH 
 

 
§ 1 

1. Organizatorem XXX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2017, 
zwanych w dalszej części Regulaminu Targami, jest Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836, 
Regon: 001047305, zwany dalej również Organizatorem. 

2. Targi organizowane są w dniach 8-10.09.2017 r. na terenie ZODR w Barzkowicach oraz 
terenach przyległych, zwanych dalej terenami targowymi.  

3. Podczas Targów odbędą się następujące wystawy i pokazy: 
1) Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego,  
2) V Międzyregionalna Wystawa Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych,  
3) Wystawa Zwierząt Futerkowych,  
4) Pokaz Zwierząt Hodowlanych,  
5) Pokaz Alpak. 

4. Partnerami Organizatora w zakresie pokazów i wystaw, o których mowa w ust. 3, 
odbywających się podczas Targów są: 
1) Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, 
2) Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, 
3) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, 
4) Polski Związek Hodowców Alpak. 

5. Partnerzy, o których mowa w ust. 4 są odpowiedzialni za kwalifikację zwierząt 
hodowlanych do wystaw i pokazów podczas Targów oraz za przygotowanie dokumentacji 
do katalogów.  

 
§ 2 

Wystawy i pokazy, o których mowa w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu odbywać się będą na 
terenie wokół stodoły Organizatora w Barzkowicach, w następujących terminach: 

1) 08.09.2017 r. - komisyjna ocena ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz zwierząt 
futerkowych, 

2) 09.09.2017 r.   -  komisyjna ocena bydła mięsnego, 
3) 08-10.09.2017 r. - prezentacja zwierząt. 

 
§ 3 

1. W wystawach i pokazach, o których mowa w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu mogą 
uczestniczyć hodowcy zwierząt z krajów członkowskich Unii Europejskiej, zrzeszonych w 
związkach krajowych oraz hodowcy indywidualni. 

2. W wystawach i pokazach prezentowane są następujące gatunki zwierząt: bydło, owce, kozy, 
trzoda chlewna, ptaki hodowlane i ozdobne, zwierzęta futerkowe. 

3. W wystawach i pokazach mogą być prezentowane zwierzęta hodowlane zakwalifikowane 
przez Partnerów, o których mowa w  § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zgłoszone 
Organizatorowi. 
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4. Zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy 
dokonać najpóźniej do dnia 30.08.2017 r.,  listem poleconym lub osobiście, na adres 
Organizatora, wraz z oświadczeniem o akceptacji i przestrzeganiu warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

5. Warunkiem udziału w wystawach jest również spełnienie przez zgłoszone zwierzęta 
wymogów określonych w regulaminach oceny danego gatunku zwierząt.   

 
§ 4 

Regulaminy oceny zwierząt i nagradzania hodowców podczas wystaw opracuje: 
1) Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie - dla bydła 

mięsnego, 
2) Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików – 

dla ptaków hodowlanych i ozdobnych, 
3) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie - dla zwierząt futerkowych. 

 
§ 5 

1. Wszystkie zwierzęta przywiezione na wystawę lub pokaz, o których mowa w § 1 ust 3 
niniejszego Regulaminu, muszą być klinicznie zdrowe i spełniać wymagania określone 
przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie w piśmie 
znak PIW.Z.912/D-twp/01/2017 z dnia 23.06.2017 r., stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.  

2. Zwierzęta muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez właściwego terytorialnie 
urzędowego lekarza weterynarii, a w przypadku bydła paszport zwierzęcia. 

3. Bydło, owce, i kozy oraz świnie muszą być oznakowane, a bydło również zaopatrzone w 
paszporty. 

4. Transport zwierząt powinien odbywać się w warunkach zaakceptowanych przez 
urzędowego lekarza weterynarii w miejscu wysyłki. 

5. Zwierzęta powinny być załadowane do środków transportu lub do klatek uprzednio 
oczyszczonych i odkażonych. Wykonanie odkażenia należy odnotować w świadectwie 
zdrowia lub książce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii obecnego przy 
załadunku. 

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

7. Hodowcy zwierząt są zobowiązani ubezpieczyć zwierzęta na czas transportu i trwania 
Targów, a w przypadku braku ubezpieczenia ryzyko ponosi wyłącznie Hodowca, chyba że 
postanowienia odrębnych porozumień o współpracy zawarte z Partnerami, o których mowa 
w  § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, przewidują inaczej. 

 
§ 6 

1. Hodowcy zobowiązani są dostarczyć zwierzęta na teren Targów w dniu 08.09.2017 r. do 
godz. 9:00. 

2. Wraz ze zwierzętami należy dostarczyć do biura Pokazu Zwierząt (znajdującego się w 
stodole Organizatora) dokument, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Hodowcy ustawiają zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez personel obsługujący 
wystawy i pokazy. 

4. Hodowcy są zobowiązani wywieść zwierzęta nie wcześniej niż po zakończeniu Targów, w 
dniu 10.09.2017 r. po godz. 18:00 i nie później niż w dniu 11.09.2017 r. do godz. 12:00. 

 
§ 7 

Wystawcy zwierząt biorący udział w wystawach lub pokazach zobowiązani są do: 
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1) żywienia zwierząt własnymi paszami treściwymi, 
2) zapewnienia zwierzętom właściwej opieki i pielęgnacji, 
3) doprowadzić zwierzęta na ring i zaprezentować je z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, 
4) zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób zwiedzających, 
5) przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
6) zapewnienia w godzinach zwiedzania Targów informacji dla zainteresowanych osób, 
7) przestrzegania zasad porządku publicznego wg regulaminów obowiązującego na terenach 

targowych Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
8) stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych, 
9) parkowania samochodów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 
 

§ 8 
Wystawcy zwierząt biorący udział w wystawach zobowiązani są ponadto udostępnić zwierzęta 
do wyceny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i być obecnym w czasie jej trwania. 

 
§ 9 

1. W dniach 8-10.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 18:00 obowiązuje bezwzględny 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 
umożliwienie zwierzętom ruchu jest dozwolone od 6:00-9:00 i 18:00-20:00. 

3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 Organizator ma prawo do 
wykluczenia hodowcy z udziału w wystawie lub pokazie. 

 
§ 10 

1. Przedstawicielem Organizatora do kontaktów z wystawcami zwierząt, jest Pani Agnieszka 
Wilk, tel. 511 691 098. 

2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Organizatora 
www.zodr.pl w zakładce Targi.  


