
Regulamin giełdy gadów i płazów 
Reptilienbörse Ulm

Proszę w spokoju i uważnie przeczytać regulamin giełdy. 

Każdy uczestnik giełdy ma wystarczającą ilość na przygotowania potrzebne w celu 
zastosowania się do poniższych punktów. Niniejszy regulamin ma na celu przede wszystkim 
zapewnienie zgodnego z potrzebami gatunków, humanitarnego traktowania zwierząt na 
giełdzie. 

Przepisy ogólne

Niniejszy regulamin obowiązuje na giełdzie gadów w Ulm (Reptilienbörse Ulm) i jest 
wiążący dla wszystkich wystawców oraz odwiedzających. 
Giełda jest czynna w godzinach 7:00-16:00. Dla odwiedzających giełda czynna jest w 
godzinach 10:00-16:00.
Osoba odpowiedzialna za organizację i obsługę giełdy: 
TerraristikEvent GmbH, Cannstatter Str. 115, 70734 Fellbach

Telefon w dniu giełdowym (0173) 2418204 

Giełda służy wyłącznie bezpośredniej sprzedaży i/lub wymianie gadów, płazów oraz 
zgodnych z zasadami ochrony zwierząt akcesoriów i literatury fachowej, bezpośrednio przez 
uczestników bądź między uczestnikami. 
Hodowcy i sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą muszą być w posiadaniu 
pozwolenia zgodnego z § 11 ust. 1 punkt 1 podpunkt 3 niemieckiej ustawy o ochronie
zwierząt (Tierschutzgesetz), które należy okazywać na żądanie właściwego organu. 

1. W wykazie zwierząt należy podać pełną ilość zwierząt oraz ich gatunek 
2. W celu ochrony zwierząt w całej hali wystawienniczej obowiązuje zakaz palenia. 
3. Na giełdę nie wolno wprowadzać psów. 
4. Organizator giełdy oraz personel nadzorujący mają prawo udzielać wiążących poleceń 

wystawcom i odwiedzającym. 
5. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ogólnych oraz przepisów ustawy o ochronie 

zwierząt i gatunków zagrożonych wyginięciem; uczestnicy giełdy mają w szczególności 
obowiązek posiadania wszelkich zaświadczeń dotyczących gatunków zagrożonych. 

Szczególne przepisy z zakresu ochrony gatunków zagrożonych 

Egzemplarze objęte Aneksem A wolno oferować i sprzedawać wyłącznie z ważnym 
zaświadczeniem wspólnotowym, uprawniającym sprzedawcę do takiej sprzedaży. Sprzedaż 
takich zwierząt przez osoby trzecie jest niedozwolona. 
Egzemplarze gatunków objętych Aneksem B wolno sprzedawać wyłącznie ze świadectwem 
pochodzenia. Wymagany jest dowód pierwotnego pochodzenia zwierzęcia (np. zaświadczenie 
hodowcy, dokumenty wwozowe, stare zaświadczenia wspólnotowe lub CITES). Samo 
podanie poprzedniego właściciela zwierzęcia jest niewystarczające.

Na stronie www.wisia.de można sprawdzić, czy określony gatunek zwierząt podlega 
szczególnej ochronie.



Zaświadczenie hodowcy musi zawierać następujące dane:
nazwę/nazwisko i adres hodowcy, gatunek zwierzęcia, kod, rozmiar, masę ciała, wiek, płeć, 
dane rodziców wraz z dowodem ich legalnego nabycia.

O ile jest to wymagane, zwierzęta muszą być odpowiednio oznaczone. 

Oryginalne dokumenty należy przekazać nabywcy razem ze zwierzęciem. Nabywcę należy 
poinformować o ewentualnym obowiązku rejestracyjnym wynikającym z § 7 ust. 2 
federalnego rozporządzenia o ochronie gatunków zagrożonych (Bundesartenschutzverord-
nung).
Książki stanu i/lub książki zakupów i dostaw należy posiadać przy sobie w oryginale, 
względnie tylko w przypadkach wyjątkowych jako kopie, w celu umożliwienia ich kontroli. 

Prezydium Rządowe Tübingen udostępnia bezpłatne formularze, 
do pobrania na stronie: http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1158517/index.html

Zwierząt z gatunków Chelydra serpentina (żółw jaszczurowaty) Macroclemys temmincki 
(żółw sępi) nie wolno wystawiać ani oferować do sprzedaży. Python reticulatus (pyton 
siatkowany) tylko po uzyskaniu pozwolenia organizatora.

Do sprzedaży zwierząt uprawnieni są wyłącznie uczestnicy zarejestrowani u organizatora 
giełdy. 
Oferenci zwierząt, którzy chcieliby zająć stoisko w dwie lub więcej osób, mają również 
obowiązek zarejestrowania się u organizatora giełdy i przekazania własnego wykazu zwierząt. 

Proszę pamiętać, że w czasie trwania giełdy prowadzone są kontrole urzędowe. Do ich 
przeprowadzania uprawniony jest wyłącznie Urząd Miasta Ulm oraz Prezydium Rządowe 
Tübingen.

6. Pojemniki, w których znajdują się przeznaczone do sprzedaży zwierzęta, muszą być 
opisane.

Odnośnie każdego oferowanego do sprzedaży zwierzęcia należy, pisemnie i w sposób 
czytelny dla każdego zainteresowanego, umieścić: 

- nazwisko oferenta
- nazwę naukową 
- płeć: 1,0 / 0,1 / 0,0,1 
- występowanie 
- pochodzenie: złowione zwierzę dzikie / hodowla 
- status ochronny: Waszyngtońska Konwencja o Międzynarodowym Handlu 
Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, Aneksy I - 
III
- rozporządzenie WE nr 338/97, Aneksy A/B, 
- federalne rozporządzenie o ochronie gatunków zagrożonych (Bundesartenschutz-
verordnung)
- oczekiwany rozmiar zwierzęcia 

7. Należy szczególnie uważać, by zwierzęta nie były przetrzymywane w zbyt małych i 
ciasnych pojemnikach.

8. Aby zapewnić zwierzętom klimat zgodny z wymaganiami gatunków, bezwzględnie 
konieczne jest ułożenie między stołem i pojemnikiem ze zwierzęciem/zwierzętami 



koców lub mat izolacyjnych względnie umieszczenie tu wystarczającej ilości 
materiału podłoża. Terraria zwierząt, które wymagają temperatury wyższej od 
temperatury otoczenia, muszą być ogrzewane, przy czym należy oczywiście zapewnić 
zwierzęciu odpowiednią wilgotność powietrza; w razie potrzeby konieczne jest 
spryskiwanie terrarium wodą. 

9. Po zakończeniu giełdy należy pozostawić czyste stoisko, kartony i śmieci/odpadki należy 
zabrać ze sobą. 

Za oferowane do sprzedaży zwierzęta, rośliny  i inne przedmioty, szkody materialne, 
kradzież i wypadki, a także uszkodzenia powstałe na parkingach, organizator 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Przepisy z zakresu ochrony zwierząt

1. Zarówno do przywozu, jak i odwozu oraz tymczasowego przetrzymywania
niewystawianych egzemplarzy zwierząt należy używać stabilnych termicznie 
pojemników, np. w postaci pudełek styropianowych, których temperaturę można w razie 
potrzeby regulować przy użyciu akumulatora ciepła lub butli grzejnej. 

2. Pojemniki dla zwierząt muszą spełniać wymogi Opinii Federalnego Ministerstwa 
Żywienia, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczącej Minimalnych Wymogów Chowu Gadów 
(Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien vom 10.01.1997 des
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) z dnia 10.01.1997 r.
Poza tym należy zapewnić: 

a) wystarczającą ilość materiału podłożowego, wchłaniającego wydaliny 
b) wystarczający dopływ powietrza oraz ciepła i wystarczające oświetlenie 
c) wielkość pojemnika powinna umożliwiać zwierzęciu/zwierzętom bezproblemowe 

zawracanie, np. w dla jaszczurek lub żółwi jest co najmniej 1,5-krotność długości 
głowo-tułowia zwierzęcia, a w przypadku węży długość każdego boku powinna 
wynosić co najmniej 1/3 łącznej długości zwierzęcia. 

d) Oglądanie zwierząt może być możliwe tylko z boku lub przez pokrywę pojemnika. 
e) wszystkie zwierzęta muszą być trzymane pojedynczo, zabrania się surowo 

umieszczania więcej niż jednego zwierzęcia w jednym pojemniku. 
f) Układanie pojemników ze zwierzętami jeden na drugim jest niedozwolone. 

3. Pojemniki, w których znajdują się zwierzęta, muszą być ustawione co najmniej na 
wysokości stołu. 

4. Dla każdego chronionego zwierzęcia należy mieć przy sobie jego oryginalne papiery, 
które należy okazywać na żądanie. 

5. Sprzedawca ma obowiązek informować kupujących o obowiązku rejestracji zwierząt 
chronionych.

6. Oferowanie do sprzedaży zwierząt jadowitych jest zabronione. 

7. Wyjmowanie zwierząt z pojemników jest dozwolone tylko z uzasadnionego powodu i 
wyłącznie w obecności i za zgodą właściciela. 

8. Pukanie w pojemniki ze zwierzętami i potrząsanie nimi jest zabronione. 
9. Wystawiane zwierzęta muszą być ciągle pilnowane przez właściciela, w razie potrzeby 

ma on obowiązek zlecić to zadanie innej znającej się na rzeczy osobie. 



10. Do sprzedaży wolno oferować tylko zdrowe i znajdujące się w nienagannym stanie 
zwierzęta. Schorzenia stwierdzone w czasie giełdy należy natychmiast zgłaszać 
kierownictwu giełdy. 

11. Sprzedaż zwierząt dzieciom i młodzieży do ukończonego 16 roku życia jest dozwolona 
tylko w obecności i za zgodą ustawowego opiekuna. 

12. Oferowane zwierzęta stanowiące pokarm dla innych zwierząt muszą mieć przez cały czas 
trwania giełdy zapewnioną świeżą wodę pitną. 

13. Wielkość pojemników dla zwierząt stanowiących pokarm wzgl. gęstość rozmieszczenia 
tych zwierząt w pojemniku musi być taka, by każde z tych zwierząt miało do dyspozycji 
odpowiednią minimalną powierzchnię i wysokość/przestrzeń. 

14. Dozwolone jest oferowanie do sprzedaży wyłącznie oddzielonych już od rodziców i 
zdolnych do samodzielnego życia gryzoni. Oferowanie i sprzedaż żywych noworodków 
mysich lub szczurzych oraz jednodniowych piskląt jest surowo zabronione. 

15. Określania płci zwierząt przy użyciu środków pomocniczych może dokonywać wyłącznie 
obecny na giełdzie lekarz weterynarii, dr Brames. 

Kontakt z kierownictwem giełdy możliwy jest w dniach giełdowych pod numerem telefonu 
(0173) 2418204.

„Wystawcy rażąco naruszający regulamin giełdy zostaną wydaleni z giełdy gadów w 
Ulm oraz wykluczeni z wszystkich imprez z nią związanych - bez prawa do zwrotu 
opłaty stoiskowej.“ 


