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Zał. 1 do Zarządzenia nr 23/2022  

 

 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW  

NA III REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH,  

XXVI WYSTAWIE ZWIERZĄT, SIELINKO 2022 

 

 

III Regionalna Wystawa  Zwierząt Hodowlanych,  Sielinko 2022 stanowi integralną część XXVIII 

Wielkopolskich Targów Rolniczych  organizowanych w dniach 4 – 5 czerwca 2022 roku  

w Sielinku. 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin stanowi formę umowy, zawartej pomiędzy Organizatorem,  

a Wystawcą i określa warunki uczestnictwa w III Regionalnej Wystawie Zwierząt 

Hodowlanych. 

 

2. Organizacja części III Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych planowana jest  

do współfinansowania w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) pt. 

„Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”. Wniosek 

o wybór operacji został złożony w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. 

 

3. Organizatorzy i Współorganizatorzy Wystawy: 

 

 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 

 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  

 

 

4. Współpartnerami wydarzenia, którzy przeprowadzają pokazy, wykłady, organizują 

stoiska oraz wybierają zwierzęta hodowlane na Wystawę i przygotowują 

dokumentację do katalogów są:  

 

- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,  

- Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła 

- Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,  

- Związek Hodowców Koni Wielkopolskich,  

- Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie,  

- Krajowy Związek Hodowców Królików  
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- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Wieprz Polski" 

- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach  

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

- Instytut Zootechniki – PIB w Balicach 

 

5. Termin Wystawy 4 - 5  czerwca 2022 r., w tym: 

 

3 czerwca - Zwózka zwierząt, 

4 czerwca – Prezentacja zwierząt i komisyjna ocena. Pokaz zwierząt utrzymywanych  

w warunkach dobrostanu. Konferencja nt. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza 

w ramach Zielonego Ładu” cz.1 

5 czerwca - Prezentacja zwierząt. Wręczanie nagród. Konferencja nt. „Innowacyjna  

i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” cz.2 

 

 

6. Miejsce wystawy: 

 

   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku 

 

   Adres:  Sielinko 64-330 Opalenica, ul. Parkowa 2. 

 

§ 2 

1. W Wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zwierząt krajów członkowskich Unii 

Europejskiej, zrzeszonych w związkach krajowych. 

 

2. Na Wystawie prezentowane są następujące gatunki zwierząt: bydło mleczne, bydło mięsne, 

konie, drób, zwierzęta futerkowe (króliki), inne. 

 

3. Na wystawie mogą być prezentowane zwierzęta hodowlane zakwalifikowane przez  

właściwe związki branżowe, zrzeszenia hodowców zwierząt lub Krajowe Centrum Hodowli 

Zwierząt. 

 

4. Warunkiem udziału hodowców w Wystawie jest: 

 

a) Zgłoszenie  przez  właściwe związki branżowe, zrzeszenia hodowców zwierząt lub 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. zwierząt spełniających warunki określone  

w regulaminie oceny danego gatunku zwierząt, 

b) wniesienie opłaty w  terminie do dnia 20 maja  br. za obsługę stoiska (stanowiska) 

dla zwierząt na konto WODR w Poznaniu  

z dopiskiem: III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Sielinko 2022  

Na nr rachunku bankowego do wpłat za RWZH w Sielinku 

Bank Gospodarstwa Krajowego 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003 
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 156,00  zł/brutto - za obsługę 1 stoiska (stanowiska) dla bydła, koni, (kojca dla krowy, 

jałówki oraz boksów dla pozostałych  zwierząt), 

 48,00 zł /brutto - za obsługę stoiska (stanowiska) dla zwierząt futerkowych (5 klatek), 

 72,00  zł /brutto - za obsługę stoiska (stanowiska) dla drobiu grzebiącego (4 klatki), 

 36,00  zł /brutto - za obsługę stoiska (stanowiska) dla drobiu wodnego (2 kojce), 

c) dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Hodowcy, 

wraz z widniejącymi na niej oświadczeniami, zgodnie z zapisami §11 ust. 2 

niniejszego Regulaminu 

 

§ 3 

1. Regulamin oceny i nagradzania hodowców dla poszczególnych gatunków zwierząt 

opracuje w terminie do dnia 20 maja 2022r i przekaże do WODR w Poznaniu: 

a) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - dla bydła mlecznego,  

b) Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła  Mięsnego - dla bydła mięsnego, 

c) Związek Hodowców Koni Wielkopolskich  - dla koni, 

d) Krajowa Rada Drobiarstwa  Izba Gospodarcza w Warszawie – dla drobiu,  

e) Krajowy Związek Hodowców Królików – dla królików, 

 

2. Regulaminy oceny i nagradzania hodowców zatwierdza: 

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

§ 4 

1. Wszystkie zwierzęta przywiezione na Wystawę muszą być klinicznie zdrowe i spełniać 

wymagania określone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu podane 

w piśmie, znak: PIW.NT.ChZ.6141.18.2022 z dnia 15 marca 2022, dołączonym przez 

organizatora do Regulaminu.  

 

2. Zwierzęta muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii. 

 

3. Bydło musi być oznakowane. 

 

4. Bydło i konie muszę być zaopatrzone w paszporty. 

 

5. Transport zwierząt na Wystawę powinien odbywać się w warunkach zaakceptowanych 

przez powiatowego lekarza weterynarii w miejscu wysyłki. 

 

6. Zwierzęta  zostaną załadowane do środków transportu lub do klatek uprzednio 

oczyszczonych i odkażonych. Wykonanie odkażenia będzie odnotowane w świadectwie 

zdrowia lub książce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii obecnego przy 

załadunku. 
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7. Osoby obsługujące zwierzęta muszą być zaopatrzone w odzież ochronną oraz wydzielony 

sprzęt do obsługi i pielęgnacji zwierząt, spełniający BHP. 

 

8. Wystawca zwierząt jest zobowiązany ubezpieczyć zwierzęta na czas transportu i trwania 

Wystawy, a w przypadku jego braku ryzyko ponosi wystawca. 

 

 

§ 5 

1. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć zwierzęta na teren Wystawy w dniu 3 czerwca  

br. do godz. 20:00. 

 

2. Wraz ze zwierzętami należy dostarczyć dokumenty,  o których mowa w § 4 pkt.1.  

(w piśmie: PIW.NT.ChZ.6141.18.2022 z dnia 15 marca 2022) 

 

3. Wystawca ustawia zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez personel obsługujący 

Wystawę. 

 

4. Wystawca jest zobowiązany wywieźć zwierzęta nie wcześniej niż po zakończeniu Wystawy, 

tj. w dniu 5 czerwca po godz. 17:00, ale nie później niż  w dniu 6 czerwca 2022 roku  

do godz. 12:00. 

 

5. Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa zwiedzającym Wystawę oraz 

zwierzętom zabrania się przygotowywania zwierząt do transportu oraz ich wywozu   

wcześniej niż 5 czerwca 2022 r.  przed godziną 17:00 - bez zgody komisarza wystawy, 

organizatorzy mają prawo wstrzymać wydanie paszportów hodowcom do godz. 17:30 

  

 

§ 6 

Wystawca jest zobowiązany:  

a) do żywienia zwierząt własnymi paszami, 

b) do zapewnienia zwierzętom właściwej opieki i pielęgnacji, 

c) do zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób zwiedzających, 

d) do przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,  

e) w godzinach zwiedzania Wystawy zapewnić i udzielać osobom zainteresowanym wszelkiej  

informacji nt. wystawianych zwierząt, 

f) przestrzegać zasad porządku publicznego wg regulaminu obowiązującego na terenach 

wystawowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku przy ul. 

Parkowej 2 i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 
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 § 7 

Wystawca jest zobowiązany parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 

organizatora, których podczas imprezy będą reprezentować wskazani  pracownicy Wielkopolskiego 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

§ 8 

Wystawca zwierząt zobowiązany jest: 

1. udostępnić zwierzęta do wyceny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (BHP) i 

być obecnym w czasie jej trwania, 

2. doprowadzić zwierzęta na ring i zaprezentować je z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

 

 

§ 9 

1. W dniach 4 i 5 czerwca 2022 r., w godzinach od 9:00 do 17:00, 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 17:00-20:00. 

 

3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w pkt. 1 organizator ma prawo do wykluczenia 

wystawcy z udziału w Wystawie. 

 

 

§ 10 

Do rozpatrywania spraw związanych z organizacją ekspozycji zwierząt upoważniony jest Komisarz 

Wystawy Zwierząt powołany przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Poznaniu. 

 

 

§ 11 

1. Wszystkie właściwe związki branżowe, zrzeszenia hodowców zwierząt lub Krajowe 

Centrum Hodowli Zwierząt   zobowiązane są przedłożyć (odesłać) na adres 

maria.balwas@wodr.poznan.pl lub pocztą,  na adres Siedziby WODR w Poznaniu w 

terminie do dnia 13 maja 2022 r.  starannie wypełnioną kartę zgłoszenia zwierząt 

(zgodnie z przekazanym formularzem) z uwzględnieniem dokładnego adresu do 

korespondencji (miejscem zamieszkania) telefonem do kontaktu. Wzór karty zgłoszenia 

zwierząt w załączeniu do Regulaminu. 

 

 

 

 

mailto:maria.balwas@wodr.poznan.pl
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§ 12 

1. Rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia należy dokonać  osobno na wystawę  

do dnia 13 maja 2022r. (na przesłanym lub pobranym ze strony WODR w Poznaniu 

arkuszu) po  czytelnym wypełnieniu i odesłaniu na adres 

agnieszka.palicka@wodr.poznan.pl odpowiedniego druku dotyczącego zgłoszenia noclegów 

i zapotrzebowania na wyżywienie. Z uwagi na ograniczone możliwości zakwaterowania w 

Sielinku decydować będzie kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności zakwaterowani 

zostaną opiekunowie zwierząt. Osoby nie zakwalifikowane do noclegu w Sielinku będą 

miały możliwość zakwaterowania w dostępnych miejscach w najbliższej lokalizacji we 

własnym zakresie. 

 

2. Koszty noclegu i wyżywienia pokrywa wystawca zwierząt. 

 

3. Zgłoszenia udziału w Wystawie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 

2022 r. 

 

 

§ 13 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Wystawy, na następujących zasadach: 

 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) pozyskanych i przetwarzanych w celu 

organizacji i przeprowadzenia III Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, jest 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 

29, 60-163 Poznań, adres email: wodr@wodr.poznan.pl, tel. 61 868 52 72. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestnicy mogą kontaktować się  

z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany  

w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: iod@wodr.poznan.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu: 

a) organizacji,  przeprowadzenia i dokumentacji zdjęciowej, audiowizualnej oraz 

transmisji na kanałach w mediach społecznościowych oraz na stronie www ADO 

niniejszej III Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w oparciu o podstawę 

prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) rozliczenia opłat za udział w Wystawie  -  w oparciu o podstawę prawną, jaką jest 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) rozliczenia projektu, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu - w oparciu 

o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników mogą być: 

a) współorganizatorzy Wystawy, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu – 

jako odrębni ADO, 

b) podmioty uprawnione do kontroli projektu, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu, 

c) inne podmioty upoważnione z mocy prawa do kontroli i rozliczenia działań 

realizowanych przez ADO, 

d) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

odrębnych umów, 

e) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie), 

mailto:agnieszka.palicka@wodr.poznan.pl
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f) odwiedzający stronę internetową, Facebook oraz kanał Youtube ADO. 

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym rozliczenie projektu, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu. 

6. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym 

procesom decyzyjnym. 

7. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

8. Dane osobowe uczestników nie będą poddane transgranicznemu przetwarzaniu. 

9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – więcej na temat praw 

podmiotów danych  

w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie www.wodr.poznan.pl.  

10. W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych uczestników, mają oni prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 14 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) lub 

przerwania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (tj. zaostrzenie wytycznych dotyczących 

organizacji wydarzeń w związku z pandemią COVID-19, działanie siły wyższej, wydarzenia 

polityczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji itp.). Ma jednak 

obowiązek zawiadomić o tym uczestnika imprezy niezwłocznie. 

 

 

§ 15 

Całokształt spraw organizacyjnych dotyczących XXVIII Wielkopolskich Targów Rolniczych 

Sielinko 2022 - III Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Sielinko  2022 prowadzi: 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 

60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 

 Jacek Sommerfeld - Dyrektor WODR  

tel. 61 863 04 15 oraz 723 678 019 

 Maciej Szłykowicz - I Z-ca dyrektora  

tel. 61 863 04 12 oraz  723 678 018  

 Alicja Stachowiak - II Z-ca dyrektora 

tel. 61 863 04 44 oraz 723 678 017  

 Michał Sosiński - Komisarz  III RWZH, Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej 

tel. 61 863 04 29 oraz 723 678 000 

 Jarosław Cieśla - Z-ca Komisarza III RWZH, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego nr 4 z siedzibą w Poznaniu 

tel. 61 863 04 42 oraz 512 717 985 

 Maria Bałwas - Sprawy organizacyjne III RWZH 

tel. 61 863 04 27 oraz 512 718 036 

http://www.wodr.poznan.pl/
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Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,  

Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica 

 Sergiusz Stryszak - Komisarz XXVIII Wielkopolskich Targów Rolniczych:  

tel. 61 447 36 58 oraz 693 700 622 

 Agnieszka Palicka - Zamówienia noclegów i posiłków III RWZH 

tel. 61 447 36 56 oraz 519 623 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia hodowcy 

2. Karta zamówienia noclegów i posiłków  

3. Pismo PIW.NT.ChZ.6141.18.2022 z dnia 15 marca 2022. 


