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INFORMACJE PORZĄDKOWE 

 

Przywóz/wywóz zwierząt. 

 

 Zwierzęta należy przywozić w dniu 11 maja 2023 w godzinach 700 – 2100. 

Istnieje możliwość przywiezienia zwierząt w dniu 10 maja 2023 po uprzednim uzgodnieniu z Komisarzem Wystawy 

(należy dokonać przeniesienia stada w dniu faktycznego przyjazdu zwierząt oraz zgłosić nr siedziby stada i numery 

zwierząt do Komisarza Wystawy).  

 

UWAGA: hodowcy zobowiązani są do dokonania przeniesienia zwierząt na stado nr 068017281-001 w dniu przyjazdu 

zwierząt tj. 11 maja (lub po wcześniejszym uzgodnieniu 10 maja) oraz przyjęcia stada na swój stan w dniu wydania 

zwierząt tj. 14 maja), Komisarz Wystawy korzysta z aplikacji IRZplus i zachęca również wszystkich hodowców do 

elektronicznej formy z uwagi na warunki epidemiczne w kraju. 

 

 Wjazd samochodów ze zwierzętami i wyposażeniem – bramą nr 7 pomiędzy pawilonem nr 3A i 4 w godzinach 700 – 

2100 (patrz mapka MTP). 

 Rozładunek zwierząt nastąpi przy pawilonie nr 10, gdzie znajduje się rampa wyładowcza oraz myjnia dla zwierząt, 

natomiast rozładunek koni dla pojazdów posiadających rampę nastąpi przed paw. 5 z czasem postoju pojazdu 

potrzebnego do rozładunku koni . 

 Przed rozładunkiem należy zgłosić się z dokumentami do lekarza weterynarii przyjmującego w pawilonie nr 3A. 

 Recepcja Wystawy – pawilon nr 3A, w dniu 11 maja 2023 czynna będzie od godz. 700 do 21 00.  

 Rejestracja / Ewidencja Zwierząt przywiezionych na Wystawę będzie dokonywana w Recepcji Wystawy w pawilonie 

nr 3A. Zwierzęta nie będą objęte ubezpieczeniem jeżeli hodowca nie dokona rejestracji zwierząt. 

 Wyjazd rozładowanych samochodów – po uprzedniej dezynfekcji (patrz Warunki Weterynaryjne): 

- bramą nr 6 (od ul. Bukowskiej)  pomiędzy pawilonem nr 4 a 5 

 Wjazd samochodów po zwierzęta i wyposażenie bramą nr 7 (od ul. Bukowskiej) po godzinie 16.00 w dniu14 maja 2023, 

wyjazd pojazdów bramą nr 6 (od ul. Bukowskiej)  pomiędzy pawilonem nr 4 a 5. 

 

Karty wstępu / karty parkingowe / zakwaterowanie 

 

W pawilonie nr 3A, przy wejściu od strony pawilonu nr 4, znajdować się będzie biuro Recepcji Wystawy,  

w którym hodowcy i osoby funkcyjne uzyskają informacje i dokumenty niezbędne do pobytu na Wystawie, tj.: 

 karty wstępu KBW 

 zamówione karty wjazdu WBC i karty parkingowe 

 informację o miejscu zakwaterowania dla bezpośredniej obsługi zwierząt. 

 

Służby weterynaryjne / Komisarz Wystawy 

 

 W dniu 11  maja 2023  r. lekarz weterynarii oraz Komisarz Wystawy dostępni będą w Recepcji Wystawy w paw. nr 3A 

na parterze. 

 W dniu 11 maja 2023 r. lekarze weterynarii dostępni będą w godzinach 600 – 2200. 

 W nocy z 11 na 12 maja 2023r. dyżurny lekarz weterynarii będzie dostępny na wezwanie pod nr telefonu, zgodnie z 

grafikiem dyżurów wywieszonym w biurach kierowników pawilonów oraz drzwiach/bramach do pawilonów.. 

 W dniach 12– 14 maja 2023r. (czas trwania Wystawy) zarówno Komisarz Wystawy, jak i lekarz weterynarii  urzędować 

będą w godz. 700 – 1700 w Biurze Komisarza w paw. 3A piętro. 

 Od godziny 1700 do 700 urzędowy nadzór weterynaryjny sprawować będą lekarze weterynarii, zgodnie  

z grafikiem dyżurów wywieszonym w biurach kierowników pawilonów oraz drzwiach/bramach do pawilonów. 

 

Zasady uczestnictwa wystawców 

 
1. Każdy wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Wystawy. 

2. Ilość zwierząt oraz ilość zamawianych boksów/ klatek należy zgłaszać na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa” do dnia 

24 marca 2023r. Informację o zmianie ilości zwierząt oraz o ilości zamawianych boksów/kojców (potwierdzoną przez 

Związek Hodowców) należy zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2023r. 

3. Każdy wystawca: 

a) pokrywa we własnym zakresie koszty: 

 badań weterynaryjnych i leczenia chorego zwierzęcia podczas Wystawy, 

 transportu zwierząt, 

 ubezpieczenia zwierząt na czas transportu, rozładunku i załadunku 

b) zapewnia we własnym zakresie prezentowanym zwierzętom paszę treściwą i siano. 

4.   Organizatorzy – zapewniają: 

 ubezpieczenie zwierząt na czas Wystawy, które obejmuje ryzyko: 

- padnięcia lub uboju z powodu choroby, zatrucia spowodowanego ingerencją publiczności, 

- kradzież zwierzęcia lub jego zaginięcie na Wystawie, 

 stanowiska (boksy, kojce) dla zwierząt, 

 słomę i trociny, 
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 parking dla samochodów hodowców i osób funkcyjnych, po uprzednim zamówieniu na formularzu 

„Zamówienie kart wjazdu WBC kart parkingowych 

 nocleg dla bezpośredniej obsługi zwierząt. 

 

 

Uwaga dot. noclegów:  

Organizatorzy zapewniają bezpłatne miejsce noclegowe w dniach 11 – 14 maja (3 doby) dla osób zajmujących się 

bezpośrednią obsługą zwierząt wystawowych. 

Miejsce noclegowe zostanie zarezerwowane na podstawie formularza „Zamówienie miejsca noclegowego”, wypełnionego 

przez wystawcę. W przypadku niewykorzystania rezerwacji, wystawca zostanie obciążony kosztami zamówionego miejsca.  

Zniszczenia lub uszkodzenia majątku hotelu, gdzie zakwaterowany jest uczestnik NWZH, powodują konieczność 

przywrócenia zniszczonych / uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego, na koszt sprawcy. 

 

V. Zasady wejścia na tereny targowe – nowe zasady wejść i wyjść 

Podczas Wystawy czynne będą czynne wejścia – od ul. Bukowskiej i Głogowskiej. 

Zarówno przy wejściu, jak i przy wyjściach z terenów targowych wymagana jest karta wystawcy KBW 

Podczas trwania targów dopuszcza się wjazd na tereny targowe jedynie samochodów osobowych za okazaniem kart wjazdu 

WBC i kart wystawca KBW. 

Po godz. 19.00 istnieje możliwość pozostawienia pojazdów wyłącznie na parkingu przy ul. Matejki we własnym zakresie. 

 

Terminy 

Na adres: Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, należy przesłać następujące 

dokumenty: 

 formularz „Zgłoszenie uczestnictwa” (do 24 marca 2023 r.), 

 formularz „Zamówienie miejsca noclegowego, kart wstępu KBW, kart wjazdu WBC oraz kart parkingowych” (do 24 

marca 2023) 

 

Lista formularzy i załączników 

 formularz „Zgłoszenie uczestnictwa”, 

 formularz „Zamówienie miejsca noclegowego, kart wstępu KBW, kart wjazdu WBC oraz kart parkingowych”, 

 regulamin dla uczestników Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Krajowej Wystawy Ras Rodzimych w 

Poznaniu, 

 informacje porządkowe, 

 

Osoby kontaktowe: 

 

 

Łukasz Rachubiński 

Dyrektor Projektu  

Komisarz Wystawy 

tel. 61/869-25-73 

e-mail: lukasz.rachubinski@grupamtp.pl 

 

Zespół NWZH:  

 

Liliana Biegoń 

tel. 61/ 869-2529 

691 021 911 

e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl 

e-mail: kwzh@mtp.pl 
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