
Regulamin dla Wystawców i Hodowców na Targach Zoologicznych 
ANIMAL WROCLOVE we Wrocławiu w Klubie Biznesowym 

na Stadionie Wrocław przy Al. Śląskiej 1.

Organizatorem Targów Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE jest firma 
Trzebniak Team, zwana dalej Organizatorem.

1. Firmy, hodowcy oraz osoby wystawiające się na Targach Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE przed 
wejściem na teren imprezy zobowiązani są do zgłoszenia się do Organizatora lub jego przedstawicieli w celu 
wskazania miejsca wystawienniczego.

2. Stoiska można przygotowywać w sobotę 19 października 2019r od godz. 14:00 do godz. 20:00 oraz 20 
października 2019r  w niedzielę od godz. 07:00 do godz.09:30. Stoisko musi być przygotowane do 
godz. 09:30 w dniu imprezy.

3. W dniu Targów w kasie w godz. 07:00 – 09:30 będą wydawane  identyfikatory osobom obsługującym stoiska 
zgłoszonym wcześniej przez Wystawców/Hodowców, uprawniające do wejścia i poruszania się po terenie 
Targów

4. Dojazd z parkingu targów pod bramę, którą Wystawca dostanie się na teren hali odbywa się po uprzednim 
zarejestrowaniu się u przedstawiciela Organizatora i odebraniu przepustki. 

5. Samochody po rozładowaniu muszą zostać niezwłocznie przestawione na parking pod rygorem odholowania.
6. Zabrania się blokowania dróg przeciwpożarowych i parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
7. Targi Zoologiczne ANIMAL WROCLOVE odbywają się w dniu 20.10.2019 w godz. 10:00 – 17:00. 

Niedozwolone jest zdemontowanie oraz opuszczenie stoiska przez Wystawcę bez zgody i wiedzy 
Organizatora przed oficjalnym terminem zamknięcia Targów. Samowolne zdemontowanie oraz 
opuszczenie stoiska będzie skutkowało nałożeniem kary umownej w wysokości 3000 zł na podstawie noty 
obciążeniowej. 

8. Na terenie Targów Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE zabrania się:
◦ używania tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
◦ spożywania alkoholu, środków oraz substancji odurzających, 
◦ wnoszenia substancji i przedmiotów niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów 

wybuchowych, pałek teleskopowych oraz przedmiotów prawnie zabronionych, w przypadku 
podejrzenia, że osoba wchodząca na teren imprezy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne 
przedmioty Organizator powiadomi o tym fakcie Policję lub Straż Miejską,

◦ niszczenia urządzeń,
◦ śmiecenia

9. Wszystkie zwierzęta muszą posiadać ważne badania oraz szczepienia weryfikowane przed wejściem na teren 
Targów po okazaniu książeczki zdrowia.

10. Na terenie Targów psy muszą przebywać na smyczy, w klatkach lub transporterach.
11. Psy ras agresywnych, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne” oraz psy, które zachowują się 
agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt muszą pozostać w kagańcu i być trzymane na smyczy.

12. Psy chore, niezaszczepione oraz suki w czasie rui nie mogą przebywać na terenie Targów.
13. Za zachowanie i poniesione przez zwierzęta szkody odpowiadają ich opiekunowie. W przypadku opiekunów 

nieletnich za zachowanie i poniesione przez zwierzęta szkody odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
14. Osoby nieletnie mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
15. Opiekunowie zwierząt są zobowiązani do posprzątania nieczystości pozostawionych przez nie i umieszczenia ich

w specjalnie wyznaczonych i oznaczonych do tego celu pojemnikach.
16. Teren Targów jest przestrzenią publiczną, opiekunowie zwierząt są zobowiązani do poszanowania praw innych.
17. Należy bezwzględnie stosować się do uwag lub zaleceń Organizatora lub osób przez niego do tego 

uprawnionych.


