Regulamin
II Pomorski Piknik Rodzinny z Ptaszarnią „Ptaki Świata” w Redzie
6 października 2018 r., godz. 11.00-16.00
§1
1. II Pomorski Piknik Rodzinny z Ptaszarnią „Ptaki Świata” w Redzie ma charakter edukacyjno –
rekreacyjny oraz handlowy.
2. Organizatorem pikniku jest Dendrom Sp. z o. o, partnerem wydarzenia jest Pomorskie
Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „Astryld” oraz Gabinet Weterynaryjny
„Pod Św. Hubertem” Barbara Zelewska-Pankanin.
3. Podczas II Pomorskiego Pikniku Rodzinnego z Ptaszarnią „Ptaki Świata” w Redzie odbędzie się
giełda ptaków egzotycznych.
4. Handel na pikniku odbywa się za opłatą: 20 zł od hodowcy za 2m2, dla członków Stowarzyszenia
„Astryld” – 10 zł za 2 m2.
5. Handel może odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach wyznaczonych do ekspozycji ptaków
przygotowanych przez Organizatora.
4. . II Pomorski Piknik Rodzinny z Ptaszarnią „Ptaki Świata” w Redzie odbywać się będzie
06.10.2018r. na terenie ﬁrmy Dendrom Sp. z o.o. ul. Obwodowa 20 w Redzie w godzinach 11:00 16:00.
5. Nadzór nad wydarzeniem sprawuje organizator, lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.
§2
Uprawnionymi do prowadzenia handlu podczas wydarzenia są: osoby ﬁzyczne, osoby prawne i
jednostki nieposiadające osobowości prawnej z chwilą zgłoszenia udziału na giełdzie.
§3
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane do przestrzegania regulaminu oraz
przepisów przeciwpożarowych.
§4
Wystawca zobowiązany jest:
1. dopilnować, aby wystawiane przez niego na giełdzie zwierzęta były kliniczne zdrowe i w dobrym
stanie ﬁzycznym,
2. przedstawić dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia zwierząt, objętych przepisami
Konwencji Waszyngtońskiej (Cites).
§5
Wystawianie zwierząt objętych zakazem, o którym mowa wcześniej, albo co do którego zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła zostanie
wstrzymane przez pracownika obsługi giełdy, który jest obowiązany powiadomić odpowiednio wg
właściwości:

- Komisariat Policji w Redzie,
- Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wejherowie.
§6
1. Zakaz sprzedaży akcesoriów do odłowu dzikich zwierząt.
2. Zakaz sprzedaży psów i kotów.
3. Zakaz wprowadzania psów i kotów.
§7
Miejsce osobie wystawiającej wyznacza obsługa imprezy wg kolejności zgłoszeń.
§8
Klatki muszą być czyste i w dobrym stanie technicznym. Ptaki w klatkach brudnych lub uszkodzonych
nie będą przyjmowane. Organizator nie zapewnia klatek wystawowych. Dopuszcza się eksponowanie
ptaków w wolierach.
§9
Wszelkie uwagi związane ze stanem ptaków należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi
§ 10
Deklaracje uczestnictwa można zgłaszać osobiście lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
dendrom@dendrom.pl do dnia 4 października 2018 r.
§ 11
Korzystający z giełdy i pikniku są zobowiązani do pozostawienia miejsca w należytym porządku.
§ 12
Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i
porządkowym, w tym także mogą być usunięte z terenu wystawy w trybie natychmiastowym.

