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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/294/2017
z dnia 28 listopada 2017r.

REGULAMIN SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO ZWANEGO
„WSTĘPAMI”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Organizator – organizatorem Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego
„Wstępami” jest Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.
2. Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński zwany „Wstępami”, impreza handlowo –
kulturalna o charakterze targowym.
3. Uczestnik jarmarku – pod tym pojęciem należy rozumieć: hodowców koni,
handlujących oraz zwiedzających.
4. Na Wstępy zapraszamy tylko hodowców, sympatyków i miłośników koni.
5. Nie zapraszamy zainteresowanych sprzedażą i zakupem koni przeznaczonych na ubój
w celach konsumpcyjnych.
§2.
TERMIN JARMARKU
1. Wstępy odbędą się w dniach 19-20 lutego 2018r. /poniedziałek i wtorek / w
godzinach od 500 do 1600.
2. Wstępy odbywają się w obrębie ulic ograniczonych rogatkami i bramkami:
A. Mickiewicza, Kard. S.Wyszyńskiego, Partyzantów, Zachodniej, Młynarskiej,
M. Skłodowskiej-Curie, I. Krasickiego, F. Chopina, H. Sienkiewicza, Polnej, Cichej,
3. Podział koni na Wstępach:
1) Dzień pierwszy 19 lutego 2018 r./ poniedziałek / - wjeżdżają tylko:
a. klacze, ogiery, wałachy i źrebięta ras zimnokrwistych oraz wszystkie konie
w typie zimnokrwistym i pogrubionym hodowane na terenie Polski zgodnie
z informacją o rasie i typie rasowym zawartą w paszporcie koni,
b. wszystkie konie zagranicznych ras zimnokrwistych dla których PZHK
nie prowadzi ksiąg hodowlanych.
2) Dzień drugi 20 lutego 2018 r. / wtorek / - wjeżdżają tylko:
a. klacze, ogiery, wałachy i źrebięta ras szlachetnych (małopolska,
wielkopolska szlachetnej półkrwi, śląska),
b. klacze ogiery, wałachy i źrebięta rasy huculskiej i konik polski,
c. klacze , ogiery, wałachy i źrebięta wszystkich ras kuców i koni małych,
d. wszystkie konie w typie szlachetnym, typie prymitywnym, typie kuca zgodnie
z informacją o typie rasowym zawartą w paszporcie konia,
e. wszystkie konie rasy czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej,
f. wszystkie konie ras szlachetnych, prymitywnych i kuców dla których PZHK
nie prowadzi ksiąg hodowlanych, a także osły , muły , osłomuły.
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§3.
MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ WSTĘPÓW
1. Wstępy będą odbywać się w specjalnych strefach wyznaczonych przez organizatora.
1) Strefa I – Handlowa
a. ulica A. Mickiewicza / Aleja Twórców Ludowych/– sprzedaż wyrobów z
drewna, wikliny i rękodzieł ludowych; miejsca rezerwowane wyłącznie przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie,
b. ulice Partyzantów i Kard. S. Wyszyńskiego oraz Zachodnia /parking przy
cmentarzu/ - sprzedaż artykułów do produkcji rolnej, wyrobów rymarskich,
artykułów przemysłowych i spożywczych oraz mała gastronomia,
c. ulica Partyzantów w obrębie cmentarza – sprzedaż artykułów jak w ppkt b, teren
wyznaczony przez organizatora; rezerwacja sektorów handlowych wyłącznie
przez Organizatora,
d. skrzyżowanie ulic Kard. S. Wyszyńskiego, A. Mickiewicza i Partyzantów - scena
do występów artystycznych w godz. 900-1600 przez dwa dni trwania Wstępów,
e. wokół sceny, u zbiegu ulic Kard. S. Wyszyńskiego, A. Mickiewicza i Partyzantów
obowiązuje całkowity zakaz ruchu i handlu.
2) Strefa II – Wjazdu
a. wjazd na Wstępy tylko pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 tony –
dotyczy pojazdów przewożących zwierzęta i przeznaczonych do transportu
zwierząt,
b. wjeżdżający na Wstępy z końmi, musi udać się do jednego z trzech punktów
kontroli weterynaryjno-paszportowej, usytuowanych na ulicach: F. Chopina,
Partyzantów i I. Krasickiego, gdzie przejdzie odprawę weterynaryjnopaszportową i uzyska winietę wjazdową,
c. wszystkie koniowate muszą być zaopatrzone w paszport, a te zidentyfikowane
od 1 lipca 2009 roku muszą posiadać transponder,
d. wszystkie koniowate muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarsko-weterynaryjne,
określające iż zwierzę nie wykazuje objawów chorobowych, nadaje się do
transportu i pochodzi z obszaru wolnego od zakaźnych chorób koni – wydawane
przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
e. kontroli zwierząt, paszportów i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych dokonują
jedynie osoby uprawnione i upoważnione przez Organizatora i tylko one mogą
przebywać w strefie kontroli weterynaryjno-paszportowej,
f. zwierzęta niespełniające wymagań określonych w ppkt d., nie będą wpuszczone
na teren Wstępów,
g. wjazd z końmi na Wstępy rozpocznie się od godziny 5 00 dnia 19 i 20 lutego
2018r.
3) Strefa III - Prezentacji koni - targowisko miejsko – gminne ul. I. Krasickiego 13
a. na targowisko wpuszczone zostaną te pojazdy, które okażą się winietą wjazdową
uzyskaną w jednym z trzech punktów kontroli weterynaryjno-paszportowej,
b. organizator udostępnia rampy do rozładunku i załadunku na terenie miejskogminnego targowiska przy ul. Krasickiego 13,
c. na targowisku Organizator zapewnia punkt obsługi weterynaryjnej,
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d. Organizator zapewnia na czas trwania Wstępów wodę oraz siano dla zwierząt
w oznaczonych punktach na targowisku,
e. Organizator zapewnia miejsca parkingowe dla pojazdów transportujących
zwierzęta,
f. Obowiązuje całkowity zakaz wyprowadzania zwierząt po za teren strefy III
(targowiska i parkingu do rozładunku i załadunku zwierząt).

§4.
OPŁATA TARGOWA
1. Wysokość opłaty targowej określa Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej
w Skaryszewie z dnia 29.12.2016 r. dostępna w BIP Urzędu Miasta i Gminy w
Skaryszewie.
2. Opłatę targową od osób handlujących będą pobierać inkasenci w dniach trwania
Wstępów.
3. Uchylanie się od wniesienia należnej opłaty targowej skutkować będzie zawróceniem
z punktu kontroli bądź usunięciem stoiska handlowego.
§5.
INFRASTRUKTURA I ZABEZPIECZENIE WSTĘPÓW
1. Organizator zapewnia obsługę medyczną i zabezpieczenie przeciwpożarowe – punkt przy
ul. H. Sienkiewicza.
2. Organizator zapewnia na czas trwania Wstępów kabiny WC i pojemniki na odpady
komunalne.
3. Organizator zapewnia na czas trwania Wstępów nadzór i obsługę weterynaryjną dla
zwierząt.
4. Organizator zapewnia miejsca parkingowe dla pojazdów transportujących zwierzęta.
5. Organizator zapewnia na czas trwania Wstępów nieodpłatny dostęp do straganów
wystawienniczych w Alei Twórców Ludowych.
6. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków
organizacyjno-technicznych Wstępów oraz asortymentu stoiska.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska lub powierzchni
zgłoszonej przez uczestnika, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne
uniemożliwiają realizację oczekiwań uczestnika zadeklarowanych w zgłoszeniu.
Organizator dołoży wszelkich starań, aby w takich przypadkach działać w porozumieniu
z uczestnikiem.
8. Asortyment nie może być umieszczony w przejściach, ani w pomieszczeniach do tego
nie przeznaczonych i nie może stanowić przeszkody dla ruchu zwiedzających. Przejścia
muszą pozostać niezablokowane.
9. Uczestnik zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób,
by nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie
Wstępów. Stoiska, eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być
zabezpieczone przed wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita
odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na uczestniku.
10. Organizator nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej oraz innych mediów.
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11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników
Wstępów spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników
Wstępów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna,
wichurą,
zalaniem wodą oraz przerwą w dostawie energii elektrycznej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników powstałe
w wyniku odwołania lub przerwania Wstępów.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik Wstępów winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz
załącznikami: mapą Wstępów i organizacją ruchu.
2. Na terenie Strefy III – Prezentacja koni obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych. Osoby obsługujące zwierzęta nie mogą być pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się prezentacji i pokazów zwierząt poza strefą III.
4. Zobowiązuje się wszystkich do należytego traktowania zwierząt, szczególnie w trakcie ich
załadunku i transportu.
5. Zobowiązuje się wszystkich do reagowania na złe traktowanie zwierząt, poprzez
przekazanie informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (48 362 78 49),
Komisariatowi Policji w Skaryszewie (48 345 37 20, 48 345 37 21), organizatorowi
(48 610 30 89) i do punktu obsługi weterynaryjnej na miejsko-gminnym targowisku przy
ul. I. Krasickiego 13.
6. Samochody pozostawione w miejscach innych niż wyznaczone lub z naruszeniem
powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego zostaną odholowane.

