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Mając na uwadze troskę o materiał hodowlany naszych kolegów-hodowców,
oraz wobec stawianych bardzo wysokich / obostrzeń przez służby
weterynaryjne Zarząd PZHGRiDI kieruje następujący komunikat w sprawie
Wystawy Krajowej w Kielcach:

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku dotyczący
odwołania Wystawy Krajowej w Kielcach w dniach 11-12.02.2017r.
Informuję, że w dniu 28 stycznia 2017r., odbyło się posiedzenie Zarządu
Głównego Polskiego Związku.
1. Zarząd rozpatrzył wszystkie aspekty organizacji Wystawy Krajowej w
Kielcach w dniach 11-12 lutego 2017r.
2. Zarząd po przyjęciu zmiany terminu wystawy z dnia 28-29.01.2017r., na
dzień 11-12 lutego 2017r. oraz po przeanalizowaniu ostatecznych warunków
organizacyjnych wyrażonych w decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Kielcach nr. 1/2017/HPAI uznał, że występuje zbyt duże ryzyko organizacji
wystawy oraz brak możliwości pełnego spełnienia wszystkich warunków
weterynaryjnych.
Powodowało by to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów a zarazem
brak możliwości ich pokrycia.
3. Zarząd podjął decyzję, że wystawa w dniach 11-12 lutego 2017r.,w Kielcach
nie odbędzie się.
4. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w wystawie zostaną poinformowane
o jej odwołaniu . Wpłaty opłat wystawowych zostaną zwrócone
przelewem na wskazane konto po uzgodnieniu ich kwot z przyjmującym
zgłoszenia kol. Edwardem Gersztynem.
5. Sytuacja powyższa jest spowodowana występowaniem w kraju wysoce zjadliwego
wirusa grypy ptaków.
6. Decyzja tę podjęliśmy w porozumieniu ze współorganizatorem wystawy ,
tj. Targami Kielce SA.
7. Wszystkich zainteresowanych naszych członków, wystawców , osoby i instytucje
zaangażowane w organizacje wystawy z kraju i zagranicy przepraszamy za
zaistniałą sytuację . Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa sytuacja minie i Wystawa
Krajowa w 2018 roku odbędzie się w Kielcach, na której się spotkamy.
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku
Jan Pajka

