Regulamin Giełdy Ptaków
§1
Miejsce i czas trwania giełdy.
1. Giełdy Ptaków i innych zwierząt odbywają się w każdą niedzielę miesiąca na terenie
Targowiska przy ul. Rynkowej 42 w Pile za wyjątkiem niedziel „handlowych” poprzedzających
Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia.
2. Czas trwania od godz. 6.00 do 10.00
3. Giełda Ptaków ma charakter wystawy, pokazu oraz handlowy.
§2
Organizacja i warunki uczestnictwa.
1. Nadzór nad Giełdą Ptaków sprawuje Tarpil Spółka. z o.o. w Pile oraz Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie stanowiska handlowego.
3. Uczestnicy giełdy zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez organizatora.
4. Ze sprzedaży wyklucza się towary i akcesoria do połowu zwierząt dzikich.
5. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży psów, kotów oraz innych zwierząt domowych. Psy
i koty mogą być wprowadzane na giełdę tylko przez właścicieli i muszą być zaopatrzone
w książeczkę zdrowia potwierdzającą odpowiednie szczepienia i zabiegi.
6. Dopuszcza się sprzedaż karmy oraz art. pielęgnacyjnych przeznaczonych dla zwierząt.
7. Wystawca zobowiązany jest aby wystawiane przez niego zwierzęta były zdrowe, w dobrym
stanie fizycznym, zaopatrzone w dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia oraz
posiadały wszystkie inne świadectwa czy certyfikaty wymagane przepisami prawa.
8. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania norm i wymogów tyczących przechowywania
i ekspozycji ptaków oraz innych zwierząt w trakcie trwania giełdy.
9. Wszelkie zobowiązania za transakcje ponoszą strony umowy cywilno – prawnej
tj. sprzedający i kupujący.
10. Po zakończeniu handlu uczestnik giełdy zobowiązany jest do uporządkowania i odkażenia
zajmowanego stanowiska handlowego a w trakcie jej trwania do niezwłocznego usuwania
nawozów naturalnych (odchody).
11. Punkt dostępu do bieżącej wody znajduje się w Biurze Targowiska przy wjeździe od
ul. Okrzei (przy szlabanie).
12. Podmiotami upoważnionymi do kontroli są służby organizatora giełdy oraz stosowne
służby (policja, straż miejska, weterynaria itd.)
§3
Postanowienia końcowe
W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu
uczestnika z udziału w giełdzie.
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