
 
 

 
 

Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych 
7-9 stycznia 2022 

 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Wystawcy, 
 
Targi EXPOGołębie 2022 zbliżają się do nas wielkimi krokami. Z myślą o ułatwieniu Państwu dopełnienia wszelkich formalności 
oraz objęcia stoiska, przedstawiamy informacje organizacyjne, które w tym pomogą. 
  

Pozdrawiamy serdecznie i pozostajemy do dyspozycji 
 

Zespół Targów EXPOGołębie 
 
DATY I GODZINY 
 
GODZINY OTWARCIA TARGÓW I WYSTAWY DLA ZWIEDZAJĄCYCH: 

 
07.01.2022, piątek - godz. 12.00 - 18.00 
08.01.2022, sobota - godz. 7.00 - 18.00 
09.01.2022, niedziela - godz. 8.00 - 14.00 
 

 
W DNI TARGOWE OBIEKT DLA WYSTAWCÓW CZYNNY JEST:  
07.01.2022, piątek - godz. 8.00 – 18.30 
08.01.2022, sobota - godz. 6.30 – 18.30 
09.01.2022, niedziela - godz. 7.30 – 14.00 
     
Termin montażu stoisk:   
05.01.2022 (środa) – godz. 8.00 – 20:00 * (po uzgodnieniu z Organizatorem) 
06.01.2022 (czwartek) – godz. 8.00 – 21.00 
 
Wjazd na parking podczas montażu: 
Karta parkingowa/montażowa - wjazdówka 3h. Podczas wyznaczonych dni montażu/demontażu. Wjazd za kaucją 300 PLN 
brutto* (* przekroczenie czasu 3h powoduje zatrzymanie kaucji). Każda kolejna rozpoczęta godzina bez opuszczenia parkingu to 
100 PLN brutto opłaty dodatkowej. Płatność należy uregulować przy wjeździe na parking u ochrony. Płatność tylko i wyłącznie 
gotówką! 
 
W dniu 6 stycznia 2022r. [czwartek] prosimy o nieprowadzenie prac konstrukcyjnych oraz nie poruszanie się 
pojazdów mechanicznych od godz. 8.00 do godz. 12.00 w obrębie Wystawy. Hałas uniemożliwia prawidłową ocenę 
gołębi. Od 12:00 wjazd możliwy jest bramą rozładunkową B i C.  
 
Termin demontażu stoisk:  

09.01.2022 (niedziela) – godz. 14.00 – 22.00 
10.01.2022 (poniedziałek) – godz. 8.00 – 22.00 
 
Wjazd na parking podczas demontażu: 
Podczas demontażu wjazd na parking jest bezpłatny. 
 
BIURO TARGÓW 
 
Znajduje się w części B Międzynarodowego Centrum Kongresowego – wejście z poziomu parkingu [placu manewrowego].pokój 
nr 1.71 Tu proszę zameldować się po przyjeździe [przed rozładunkiem eksponatów, zagospodarowaniem stoiska] w celu 
odebrania identyfikatorów dla Wystawców oraz zaproszeń na bankiet. W dniach montażowych, tj. 5-6.01.2022 
obowiązują opaski „MONTAŻ”, w dni targowe imienne identyfikatory „WYSTAWCA”. Po odbiorze pakietu dla Wystawcy 
możliwe będzie objęcie stoiska [tylko pod warunkiem uregulowania 100% należności wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa             
w targach]. 
 
 
REJESTRACJA 
 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, bardzo proszę o rejestrację wszystkich osób, które będą pracować u Państwa na 
stoisku podczas Targów. Identyfikatory „Wystawca” będą imienne – przygotowane na podstawie danych z rejestracji, dlatego 
liczba zamówionych identyfikatorów powinna zgadzać się z liczbą zarejestrowanych osób. 
Link do rejestracji : https://konferencje.ptwp.pl/pl/zapiswystawca,435 
 
 
 
 

https://konferencje.ptwp.pl/pl/zapiswystawca,435


PARKING 
 
Wjazd na parking dla Wystawców, tylko na podstawie karty parkingowej, 1 karta ważna dla 1 samochodu. Karta 
zostanie wysłana do Państwa mailem. Proszę ją wydrukować i pokazać ochronie przy szlabanie. 
Zapraszamy do zapoznania się z mapą parkingów w pobliżu i na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego  
w Katowicach. 
Wystawcy posiadający kartę parkingową, proszeni są o kierowanie się na „plac manewrowy” lub na „parking VIP” [w mailu  
z kartą parkingową, będzie informacja, na który parking należy się  udać].  
W trakcie montażu dostępny jest parking: „plac manewrowy” dla samochodów dostawczych oraz samochodów osobowych). 
 
 

 
 
 
 
ZABUDOWA STANDARDOWA 
 
Stoiska przygotowywane przez Autoryzowanego Partnera - firmę zabudowującą, gotowe będą do zagospodarowania                      
6 stycznia 2022. Wszelkie brakujące elementy wyposażenia dostarczane będą sukcesywnie na stoiska w ciągu dnia. 
Niezgodności w wykonaniu stoiska w stosunku do przesłanej karty stoiska proszę zgłaszać w Biurze Targów. 
Domówienia elementów wyposażenia proszę zgłaszać w Biurze Targów. Realizacja domówień następować będzie w 
miarę posiadanych zapasów, po uiszczeniu stosownej opłaty.  
UWAGA! Do wszystkich domówień zgłoszonych na 3 dni przed rozpoczęciem targów doliczamy 30% wartości za 
ekspresową realizację zamówienia (czyli od 4 stycznia 2022). 
 
DOKUMENTY WYMAGANE W BIURZE TARGÓW 
 
Oryginał zgłoszenia – jeśli nie został wcześniej dostarczony. 
W przypadku niedokonania wymaganych płatności należy uregulować je na miejscu w kasie [akceptujemy płatności kartą]. 
Dopiero na tej podstawie wydany zostanie pakiet dla Wystawcy. 
UWAGA! Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, na 7 dni przed targami powinno zostać wpłacone 100% 
należności. 
 
 
 
OBSŁUGA WETERYNARYJNA 
 
Wystawcy prezentujący gołębie zobowiązani są do posiadania zaświadczenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym,  
iż w powiecie nie stwierdzono przypadków ptasiej grypy. Lekarz weterynarii podczas trzech dni targowych będzie przeprowadzał 
kontrolę. 
Na targach mogą być prezentowane tylko te leki i środki farmakologiczne, które zostały dopuszczone do obrotu handlowego  
w Polsce. 
 



ROZŁADUNEK 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy ofertę Licencjonowanego Spedytora Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego i Spodka- firmy Ruger Expo: 

• Kompleksowa obsługa targowa od odbioru paczek od klienta po dostarczenie ich do stoiska 

• Spedycja, organizacja przewozu przesyłek, opakowań 

• Czynności związane z dokonywaniem odpraw celnych 

• Zabezpieczanie ładunków, odprawa przez agencję celną 
 
 
Wszelkie prace odbywają się przy użyciu sprzętu należącego do Ruger Expo.  
Na terenie MCK i Spodka na co dzień funkcjonują dwa wózki widłowe: 

• 1,5 tony, który jest specjalnie obniżony tak, aby mógł wjeżdżać na stoiska bez jego demontażu, 

• 3 tony - wózek o przedłużonych widłach do długości 2,5 metra. 
Wózki platformowe oraz paletowe dostępne są przy bramie rozładunkowej B u spedytora.  
Wypożyczenie odpłatne 50 PLN  

 
Oferty na obsługę spedycyjną dostępne są bezpośrednio u spedytora. 
Informacji na temat spedycji udziela: 
RUGER EXPO Sp. z o.o.  
+48 533 096 395 | mck@rugerexpo.com 
 
 
ZABUDOWA INDYWIDUALNA 
 
Wszystkie firmy, korzystające z usług firm zabudowujących, zobowiązane są powiadomić Organizatora o tym fakcie oraz podać 
pełne dane do wykonawcy zabudowy [NIP, adres, dane osoby kontaktowej]. Projekt zabudowy musi zostać odpowiednio 
wcześniej zweryfikowany i zaakceptowany przez Dział Projektowy. Bez zaakceptowanego projektu nie będzie możliwa zabudowa 
stoiska. Pracownicy firmy zabudowującej mogą rozpocząć montaż stoiska po wypełnieniu stosownych oświadczeń [po zapoznaniu 
się z regulaminem pawilonu, o znajomościach zasad BHP, o wykonaniu stoiska zgodnie ze sztuką budowlaną]. Na podstawie 
przedłożonych dokumentów wydane zostaną opaski „MONTAŻ”. 
  
Uwagi: 

1. Zlecenia dodatkowe dla służb technicznych – 220 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pracy  

2. Dopłata do 3-fazowego obwodu całodobowego – 100 % ceny przyłącza  

3. Wszystkie instalacje ekspozycyjne są wyłączane codziennie po zamknięciu Obiektu dla zwiedzających  

4. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzgodnić z Organizatorem warunki techniczne 
 
Domówienia podłączeń technicznych proszę zgłaszać w Biurze Targów. Realizacja domówień nastąpi po ocenie 
możliwości wyprowadzenia takiego podłączenia oraz po uiszczeniu stosownej opłaty.  
UWAGA! Do wszystkich domówień zgłoszonych na 3 dni przed rozpoczęciem targów doliczamy 30% wartości za 
ekspresową realizację zamówienia (czyli od 4 stycznia 2022). 
 
 
 
SPOTKANIE DLA WYSTAWCÓW 
 
W dniu 7 stycznia 2022r. o godz. 18:30 w Salach Balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbędzie się spotkanie 
dla Wystawców. W ramach opłaty rejestracyjnej, dla każdego Wystawcy przewidziana jest ilość zaproszeń wg rozmiaru stoiska, 
dodatkowe zaproszenia można dokupić przed wydarzeniem. Bliższe informacje otrzymają Państwo w Biurze Targów. 
Zapraszamy! 
 
 
FAKTURY 
 
Faktury VAT zostaną wysłane na adres e-mail podany na Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa A. 
 
OCHRONA 
 
Wszyscy pracownicy ochrony upoważnieni są do kontroli posiadania identyfikatorów. 
W dni montażowe, targowe i demontażowe, tereny targowe są dodatkowo chronione i monitorowane, niemniej jednak nie 
ponosimy odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie targów. 
Obiekt po zakończeniu dnia roboczego jest dozorowany i monitorowany. Teren zewnętrzny również jest sprawdzany 
systematycznie. Wjazd na tereny targowe jest niemożliwy po godzinach określonych regulaminowo [wymienionych powyżej] 
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OBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT 
 

Współpraca komercyjna 
 

 

Marta Ostaszewska - Project 
Manager Działu Expo 
tel. +48 780 105 968 
e-mail: 
marta.ostaszewska@ptwp.pl 

 
 
 
 

 

Agnieszka Miklas - Dyrektor 
Działu Expo 
tel.: +48 780 105 957 
e-mail: 

 agnieszka.miklas@ptwp.pl 

 
 
 
 

 

Wioletta Błońska-Dudek - 
Project Manager Dział Expo 
tel. +48 728 379 558 
e-mail: 
 wioletta.blonska@ptwp.p 

 
 
 

Obsługa techniczna 
 

 

Aleksandra Jakóbik - Dział 
Organizacji Eventów 
tel. +48 780 105 969 
e-mail: 
aleksandra.jakobik@ptwp.pl 

 

 

 
 
Media 
 

 

Małgorzata Sklorz - 
Manager ds. komunikacji 
Grupy PTWP 
e-mail: 
malgorzata.sklorz@ptwp.pl 

 

 
 

Księgowość 
 
Joanna PołapTel.+48 608 476 576 
e-mail: joanna.polap@ptwp.pl 
 
 

MIEJSCE 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
Plac Sławika i Antalla 1 
40-163 Katowice 
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Targi gołębi pocztowych po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym w Katowicach – EXPOGołębie już 7-9 stycznia 

 

Katowice, 3 stycznia 2022 r. – Już na początku 2022 roku Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe w Katowicach będzie areną dwóch najważniejszych w Polsce imprez dla 

hodowców gołębi. Po raz pierwszy odbędą się w nim 13. Międzynarodowe Targi Gołębi 

Pocztowych EXPOGołębie, którym towarzyszyć będzie jubileuszowa, 70. edycja Ogólnopolskiej 

Wystawy Gołębi Pocztowych. Wydarzenie zaplanowano w dniach 7-9 stycznia 2022 r.  

z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

 

– Targi EXPOGołębie wpisały się na stałe w kalendarium imprez dla miłośników gołębi, głównie 

dzięki profesjonalnej organizacji i efektywnej współpracy z Wystawcami oraz z Polskim Związkiem 

Hodowców Gołębi Pocztowych. Przez ostatnie lata wydarzenie odbywało się w sosnowieckim 

Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia. Przeniesienie imprezy do jednego z najbardziej 

nowoczesnych obiektów na mapie Śląska podnosi jego prestiż i skalę – Marta Ostaszewska, 

Project Manager EXPOGołębie. – Hodowla gołębi pocztowych w naszym kraju ma długą tradycję. 

Targi przyciągają pasjonatów, dla których to sposób na życie i niezwykle ważne hobby, które jest 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tym 

wyjątkowym wydarzeniu – dodaje.  

 

Przez trzy dni (7-9 stycznia 2022 r.) przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

wypełnią stoiska z nowościami produktowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami dla hodowców,  

a także bogatą ekspozycją gołębi pocztowych z najbardziej cenionych hodowli na świecie. 

EXPOGołębie to najważniejsze wydarzenie dla miłośników gołębi pocztowych w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej. W tym roku swój udział potwierdziło wielu znanych wystawców z kraju  

i zagranicy. Nie zabraknie także najlepszych hodowców z Polski, którzy otrzymają puchary za 

swoje osiągnięcia podczas uroczystych gali Dekoracji Mistrzów 2020 i 2021. Targi to również 



 

 

doskonała okazja do podzielenia się specjalistyczną wiedzą na temat pielęgnacji i hodowli gołębi, 

a także wymiany doświadczeńi spotkań z przedstawicielami branży. 

 

Dla osób zaangażowanych w hodowlę przygotowano ofertę ponad 100 producentów, 

dystrybutorów i hodowców. Zwiedzający będą mieli okazję zaopatrzyć się we wszystko, co 

niezbędne jest w hodowli – od gołębnika i jego wyposażenia, przez odżywki, leki, karmę, środki 

czystości, po systemy zegarowe oraz transportowe do przewozu gołębi pocztowych.  

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe stanie się miejscem spotkań pasjonatów, którzy 

kontynuują wielopokoleniową tradycję hodowli gołębi. Impreza mająca swoją wieloletnią 

historię ciągle budzi wiele emocji, które towarzyszą sportowej rywalizacji. Największym 

zainteresowaniem niezmiennie cieszą się wyniki mistrzostw i uhonorowanie najlepszych 

hodowców. Na to niezwykle prestiżowe wydarzenie czekają z niecierpliwością wszyscy hodowcy. 

Podczas trzydniowej imprezy odbędą się m.in. Dekoracje Mistrzów za 2020 i 2021 – GMP, 

„Derby” oraz w Kategoriach a także wręczone zostaną nagrody za Lot Narodowy z Roosendaal. 

Niezmiennie zainteresowaniem polskich i zagranicznych hodowców cieszy się Ogólnopolska 

Wystawa Gołębi Pocztowych, która odbędzie się po raz 70, a jej organizatorem jest Polski Związek 

Gołębi Pocztowych. 

 

Organizatorem EXPOGołębie jest Grupa PTWP, która wiosną br., przejęła od Expo Silesia prawa 

do organizacji i kontynuacji targów. – Naszym założeniem i ambicją, jako nowego organizatora, 

jest utrzymanie prestiżu wydarzenia oraz wykorzystanie możliwości związanych z nową 

lokalizacją. Oczywiście wszystko z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa  

i uwzględnieniem pandemicznej rzeczywistości – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy 

PTWP. 

 

W związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy zachowują szczególne środki bezpieczeństwa. 

Uczestnicy targów, zarówno wystawcy, jak i zwiedzający muszą okazać dowód szczepienia, 



 

 

negatywny test na COVID-19 lub potwierdzenie bycia ozdrowieńcem. Na terenie hali 

obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek, zachowania dystansu oraz dezynfekcji rąk. 

Więcej szczegółów dotyczących zasad bezpieczeństwa można przeczytać na stronie: 

expogolebie.pl/pl/w-trosce-o-uczestnikow,1647.html  

 

Bilety na 70. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych będzie można zakupić przez portal 

ticketmaster.pl, będą także dostępne w czasie trwania wydarzenia w kasach Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego w Katowicach. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo uczestników 

organizator zachęca do wcześniejszego zakupu biletów przez Internet.  

 

Zakup biletu możliwy jest po dokonaniu rejestracji na stronie: expogolebie.pl/pl/bilety-i-

rejestracja,1616.html. 

 

Organizatorem Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie jest Grupa PTWP. 

 

### 

Informacje o Grupie PTWP 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w 

zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych 

portali m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, 

pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł. 

 

Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z 

Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych 

imprez odbywających się w Europie Centralnej. 

 

W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. 

 

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. 

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: www.expogolebie.pl, www.ptwp.pl 

 

https://www.expogolebie.pl/pl/w-trosce-o-uczestnikow,1647.html
http://www.expogolebie.pl/pl/bilety-i-rejestracja,1616.html
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http://www.expogolebie.pl/
http://www.ptwp.pl/


 

 

Dodatkowe informacje: 

Aneta Miler, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 609 880 115 | E. aneta.miler@imagopr.pl 
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