Karpie, tak samo jak inne zwierzęta, odczuwają
ból, cierpienie i strach. Podobnie jak psy i koty,
także ryby są objęte OCHRONĄ PRAWNĄ.
Trzymanie żywych karpi
w nadmiernym stłoczeniu lub
na sklepowych ladach bez
dostępu do wody, a także
pakowanie ich do plastikowych
reklamówek bez wody
i dostępu powietrza (zwłaszcza
po kilka ryb jednocześnie)
jest PRZESTĘPSTWEM
ZNĘCANIA SIĘ NAD NIMI
(art. 35 ust. 1a ustawy
o ochronie zwierząt).

www.facebook.com/Klub.Gaja

REAGUJ!
Jeżeli jesteś świadkiem tego typu
zachowań, nie tylko MASZ PRAWO,
ale i jesteś ZOBOWIĄZANY do
działania!
Co możesz zrobić?

BARTŁOMIEJ TOPA
AKTOR

Za pomocą swojego telefonu
NAGRAJ FILM lub ZRÓB
ZDJĘCIA – posłużą one jako
materiał dowodowy. Pamiętaj,
że dobrze udokumentowane
naruszenia prawa łatwiej ścigać.
Im więcej zdjęć i im dłuższy
film, tym lepiej. Postaraj się, aby
materiały były jak najbardziej
dokładne i najpełniej obrazowały

NIE KUPUJEMY
ŻYWYCH KARPI

sytuację, która miała miejsce. Nie
wierz, jeśli ktoś będzie Ci mówił,
że nie wolno Ci filmować lub
fotografować bez pozwolenia. –
MASZ DO TEGO PRAWO
I NIE GROZI CI ZA TO ŻADNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

MAJA OSTASZEWSKA
AKTORKA

Zadzwoń na numer alarmowy
112 i poproś o INTERWENCJĘ
POLICJI – każdy oficer dyżurny
ma obowiązek przyjąć Twoje
zgłoszenie i wysłać na miejsce
patrol. Zapytaj, kto przyjął od Ciebie
zgłoszenie, i sprawdź, czy podjęto
interwencję.
Osobiście ZŁÓŻ USTNE
ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
w najbliższej jednostce Policji. MAGDALENA CIELECKA
AKTORKA

MAGDALENA RÓŻCZKA
AKTORKA

DANIEL WIELEBA
AKTOR

Nie daj się odesłać, żądaj, aby
Cię wysłuchano. Do rozstrzygania
wątpliwości, czy doszło do
popełnienia przestępstwa,
czy też nie, służą czynności
sprawdzające.

OLGA FRYCZ
AKTORKA

Wyślij informację do
KOORDYNATORA ds.
OCHRONY ZWIERZĄT
w jednostce Policji, na której
terenie ma miejsce znęcanie
się nad karpiami. Na stronie
internetowej każdej komendy
znajduje się zakładka ZIELONA
STREFA i adres e-mail, na który
można przesłać informację
o niehumanitarnym traktowaniu
zwierząt. Postaraj się, aby
przekazywana informacja była jak
najpełniejsza.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz
sam zgłosić przestępstwa, albo
już to zrobiłeś, a chciałbyś zrobić
więcej, ZGŁOŚ TO NAM! Złożymy
zawiadomienie jako organizacja,
której statutowym celem jest
ochrona zwierząt. Dzięki temu
będziemy mogli działać
w postępowaniu w charakterze
pokrzywdzonego, co daje nam
szersze uprawnienia.

Nazywam się ... i ... (data) o godz. ....
w ... (nazwa sklepu, adres) byłem/
byłam świadkiem .... (i tutaj zamieść jak
najbardziej wyczerpujący opis zdarzenia
oraz informację, kto był jego sprawcą).
Prześlij nam materiały (zdjęcia i/lub film),
które pokazują nieprawidłowości. Nasze
doświadczenia wskazują, że złożenie
zawiadomienia niepopartego dowodami
nie ma większych szans na rozpatrzenie.
Dlatego w pierwszej kolejności będziemy
zgłaszać tylko dobrze udokumentowane
zdarzenia, choć jesteśmy wdzięczni za
wszystkie informacje.

Jak to zrobić?
1. Napisz wiadomość na adres:
klubgaja@klubgaja.pl
2. Wyjaśnij w niej precyzyjnie, co
widziałeś. Najlepiej skorzystaj
z poniższego wzoru:

Klub Gaja, przy wsparciu wielu
osób i instytucji, zwraca uwagę
Polaków na niepotrzebne cierpienie
karpi w okresie przedświątecznym.
Coraz więcej ludzi popiera
i przyłącza się do kampanii
społecznej „Jeszcze żywy KARP”
Klubu Gaja.
Ty też możesz pomóc.
Działaj i reaguj!
Więcej na www.jeszczezywykarp.pl

MAREK KALISZUK
AKTOR
MAGDALENA KUMOREK
AKTORKA

MAJA BOHOSIEWICZ
AKTORKA

NIE KUPUJ
ŻYWYCH KARPI

