
REGULAMIN GIEŁDY TERRARYSTYCZNEJ  

Organizatorem Giełdy jest Łukasz Gacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  

F 4.0 SP. Z O.O., ul. Zajęcza 8, 44-105 Gliwice, NIP 9691645660, REGON 388556722, KRS 0000892697,  

reprezentowaną przez Łukasza Gacka Prezesa Zarządu, telefon: 530 733 225 e-mail: 

gieldyterarystyczne@gmail.com  

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

1. Zabudowaną powierzchnię targową, wyposażoną w stoły oraz krzesła,  

2. Dostęp do energii elektrycznej,  

3. Reklamę w mediach: w prasie, w radiu, w Internecie oraz na plakatach  

4. Opiekę lekarza weterynarii przez cały czas trwania giełdy. 

Organizator zawiadomił Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. 

 ZASADY: 

1. Liczba stanowisk wystawowych jest ograniczona. 

2. Stanowiska wystawowe są przydzielane wystawcom według wskazań organizatora przy możliwym 

uwzględnieniu preferencji wystawców.  

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.gieldyterrarystyczne.pl w zakładce „ dla wystawców” 

4. Przygotowanie stanowisk wystawowych przez wystawców jest możliwe w sobotę od godziny 7:00. 

Wystawcy są proszeni o zakończenie przygotowania do godziny 10:00. 

 5. Godziny otwarcia Giełdy dla zwiedzających: w sobotę od 10:00 do 17:00, w niedzielę od 10:00 do 

16:00.  

6. Wynajmującymi oraz wystawcami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.  
 
7. Zwierząt kręgowych nie można sprzedawać poza hodowlą. 

8. Sprzedający posiadający okazy występujące na liście CITES zobowiązani są do posiadania 

dokumentów poświadczających pochodzenie zwierząt.  

9. Zakazane jest wystawianie i prezentowanie:  

 gatunków zwierząt, których obrót jest zakazany, lub są uznane za gatunki inwazyjne w 
krajach Unii Europejskiej 

 zwierząt transgenicznych.  
 
10. Sprzedający zobowiązani są do przechowywania zwierząt zapewniając im powietrze oraz 

wymagane warunki dot. danego okazu. Między innymi wielkość pojemnika, nieprzeźroczystość 

pojemnika (dot. kręgowców) , oraz dostosowaną wielkość do danego gatunku. 
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11. Zabronione jest wyjmowanie z pojemników mocno jadowitych pająków oraz zwierząt należących 

do grup: skorpion, skolopendry. 

12. Oferowane mogą być tylko zwierzęta zdrowe, po osiągnięciu odpowiedniego dla ich rozwoju 

wieku. 

13. Sprzedający zobowiązani są do zdezynfekowania swojego stoiska oraz utrzymania go w czystości.  

14. Każdy pojemnik ze zwierzęciem musi posiadać naklejkę lub kartkę z: 

 a) Imię i nazwisko sprzedawcy /nazwę firmy  

b) Naukowa i polska nazwa zwierzęcia 

15. Zakazane jest pisanie cen zwierzęcia na pojemniku. 

16. Wystawcy są zobowiązani do utrzymania swojego stanowiska przez cały okres trwania giełdy. 

17. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz 
stosowania innych środków odurzających.  
 

18. Organizator ma prawo odmówić udziału w giełdzie wystawcom gdy stwierdzi nieprawidłowości 

związane z : 

 przechowywaniem zwierząt, 

 złym stanem zdrowia prezentowanych zwierząt, 

 z nieposzanowaniem zasad kultury osobistej, 

 z działaniami niezgodnymi z prawem lub regulaminem imprezy, 

 z praktykami godzącymi w dobre imię imprezy. 

19. Rozliczenia odbywają się poprzez dokonanie przedpłaty na konto 36 1020 2401 0000 0302 0608 
7680 i potwierdzane są fakturą VAT w terminie do 14 dni po dacie eventu.  
 

20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e‐mail, 
numer telefonu, adres) przez firmę F 4.0 SP. Z O.O. Łukasz Gacek na potrzeby organizacji eventu . 
 

21. Wystawienie swojego stanowiska na Giełdzie Terrarystycznej jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem regulaminu. 

 


