Trh zvířat konaný při celostátní výstavě drobného
zvířectva CHOVATEL 2019
Trh se bude konat v sobotu, dne 16. listopadu 2019 v areálu objektu Čapkova 22 přímo
sousedícím s areálem celostátní výstavy. Vzájemný průchod mezi areály je možný.
Trh se bude řídit těmito podmínkami:
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Trh je otevřen 16. 11. 2019 od 8 do 13 hodin.
Do areálu trhu je umožněn vjezd do naplnění kapacity (cca 60 automobilů)
parkoviště. Při vjezdu do areálu trhu bude vybíráno parkovné 100 Kč/auto.
Všichni účastníci a návštěvníci trhu musí mít zakoupenu vstupenku na výstavu
CHOVATEL 2019. Vstupenku lze zakoupit při vjezdu/vstupu do areálu trhu.
Účastník trhu uhradí klecné ve výši 10 Kč / ks za králíka či drůbež a 5 Kč / ks
v případě holubů, morčat aj. Králíci a velká drůbež se doporučuje umístit v klecích
jednotlivě, holubi v počtu max. 4 ks v kleci, zakrslá drůbež max. 2 ks v kleci.
Účastníci trhu jsou povinni se kdykoli prokázat zaplacením klecného
Klecné je vybíráno při vstupu do haly s trhem zvířat. V trhu je možné zakoupit
kartonové přenosky ČSCH na zvířata.
Zvířata přinesená na trh i zakoupená na trhu není možné přenášet do areálu
výstaviště.
V areálu trhu je možnost uskladnění zakoupených zvířat „šatnovým“ způsobem
zdarma (max. do 16 hodin).
Parkoviště trhu musí být nejpozději v 16 hodin opuštěno.
Za zdravotní stav, původ, manipulaci, či případné ztráty nenese organizátor trhu
žádnou odpovědnost.
Zvířata určená k prodeji v trhu je možné vnášet pouze přes bránu z ulice Čapkova
a není, je možné přinést přes vstupy a plochu VLL.
Prodej a nabízení zvířat v prostorách parkoviště a přímo z automobilů – mimo
určené prostory je přísně zakázán.
V trhu není možné obchodovat se psi, kočkami a jinými masožravými zvířaty…
V trhu není možné zajistit speciální vybavení (elektro + voda) pro případný prodej
akvarijních rybek a jiných exotických zvířat
Exotické ptactvo musí být nabízeno z prodejních klecí/boxu, které splňují
veterinární podmínky ČR, pořadatel neposkytuje tento druh klecí.
Prodejcům jiného zboží než jsou zvířata, bude umožněn prodej po předchozí
dohodě s pořadatelem výstavy a trhu.
Pořadatel trhu si vyhrazuje právo změny podmínek trhu v zájmu trhu a souběžně
pořádané výstavy Chovatel.
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