Podanie
na wystawe golebi hodowlanych miasta Naumburg (Saale) w dniach:

O 12.02.2022

O 26.02.2022

Sprawdz jedna albo obie daty. Liczba uczestników jest ograniczona.

Petent
___________________________________________________________________
Imie

Nazwisko

Data urodzenia

___________________________________________________________________
Ulica i numer
_________________________________________________________________________________
Ziemia, kod pocztowy i miejsce zamieszkania
_________________________________________________________________________________
Telefon

E-Mail

___________________________________________________________________

Warunki uczestnictwa w wystawie:
O

bede przestrzegać wszystkich przepisów prawa z ochrony zwierzat.

O

bede przestrzegać wszystkich przepisów prawa miasta Naumburg (Saale).

O

wystawiane golebie (wszystkich ras) bede wystawiać tylko w legalnie
zatwierdzonych klatkach (zamknieta tylna ściana klatki, karma i woda w klatce,
maksymalnie dwie sztuki golebi w legalnie zatwierdzonej klatce).

O

wystawa albo sprzedaź golebi odbedzie sie tylko w miejscu przydzielonym mi
przez organizatora.

O

wyrazam zgode na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez
Miasto Naumburg (Saale)

Zapisy specjalne:
O

w przeszlości bralam udzial w lokalnych targach.

O

utrzymuje golebie w celach niekomernyjnych (to moje hobby).

O

trzymam golebie w celach komercyjnych.

Data i sygnatura:

Przebieg wystawy:
Wystawa odbywa sie zawsze od 06:00 do 12:00 godzin na centralnym placu w
Naumburg (Saale). Rejestracja odbedzie sie od godziny 05:00 hodin w siedzibie
Urzedu Miasta Naumburg (Saale), Markt 1, 06618 Naumburg (Saale). Po oplaceniu
wpisowego w wysokości 10,00 EUR uczestnikowi zostanie przydzielone miejsce i
numer uczestnika. Numer uczestnikowi sluzy równiez jako przepustka do ogrodzonej
przestrzeni wystawienniczej.
W przypadku naruszenia przepisów prawa bedzie hodowca bezkompromisowo
wykluczony z terenów wystawowych.
Pani Ines Hackbarth jest osoba kontaktowaa dla dalszych zapytań w kaźdy
poniedzialek i srode od 09:00 do 14:00 godzin, tel. číslo +49 3445/273323.
Naumburg (Saale) zyczy milej wizity.

Informacje o sytuacji pandemii SARS-CoV-2:
Wystawa odbedzie sie w warunkach tzw.
2G –Regel (osoby w pelni
zaszczepione/osoby po przebytej chorobie). Potwierdzenie szczepenia albo
potwierdzenie choroby naleźy zloźyć wraz kartou identyfikacyjnou przy rejestracji.

Uwaga:
Ze wzgledu na niekorzystna sytuacje zdrowotnie nie moźemy
zagwarantować, źe wystawy sie odbedzie. Dlatego ogladać regularnie
strony internetowe rady miasta Naumburg (Saale).

