
 
 

 

Jasionka, 15.10.2019 r. 

Informacja prasowa 

 

 

Wielkie święto łowieckie w G2A Arena już 26 i 27 października!   

Bogata oferta sprzętu i akcesoriów łowieckich, moda outdoorowa dla dzieci i dorosłych, pokaz 

psów myśliwskich oraz wystawa najpiękniejszych zdjęć dzikich zwierząt – trzecia edycja 

Targów Łowiectwa i Leśnictwa CARPATHIA HUNTING & FORESTRY zapowiada się niezwykle 

interesująco. Wydarzenie się w dniach 26-27 października 2019 roku w G2A Arena  

w podrzeszowskiej Jasionce. 

Kultura łowiecka jest silnie zakorzeniona w polską tradycję i od pokoleń przyciąga rzesze osób 

zainteresowanych tym tematem. Prezentacja nowinek z branży i obchody Hubertusa 

Rzeszowskiego to główne punkty tegorocznej edycji Podkarpackich Targów Łowiectwa 

i Leśnictwa CARPATHIA HUNTING & FORESTRY, na które już od trzech lat przybywa tysiące 

odwiedzających. Wydarzenie od podszewki  pozwala poznać tradycje łowieckie, dlatego też stanowi 

ciekawą propozycję spędzenia wolnego czasu. Od trzech edycji dokładamy wszelkich starań, by 

urozmaicić program targów w taki sposób, żeby zarówno osoby bardzo mocno związane  

z myślistwem, leśnictwem i branżami pokrewnymi, jak i uczestnicy, których bardziej interesuje 

aktywność outdoorowa czuły się tutaj bardzo dobrze, mogły spędzić miło czas i nawiązać nowe 

kontakty – te  biznesowe, a także osobiste – podkreśla Izabela Lampart, kierownik działu targów 

G2A Arena.  

CARPATHIA HUNTING & FORESTRY to nie tylko ekspozycja łowieckich produktów – targi mają 

również walor edukacyjny. To tutaj uczestnicy mogą wspólnie pielęgnować tradycje, wymieniać 

się poglądami oraz porozmawiać o roli łowiectwa i leśnictwa w polskiej gospodarce. Oprócz 

ekspozycji sprzętu i akcesoriów myśliwskich targi cechują się rozbudowanym programem 



 
 

 

wydarzeń towarzyszących, takich jak: konkursy, wystawy trofeów i fotografii, pokazy psów 

myśliwskich, oficjalne obchody Hubertusa Rzeszowskiego. Uczestnicy targów będą mieć 

wyjątkową okazję, by na żywo posłuchać muzyki łowieckiej w wykonaniu zespołów sygnalistów 

„Echo Knieja” i „Echo Karpat”, zobaczyć pokaz kulinarny w wykonaniu Szefa Kuchni Janusza 

Pyry – jednego z najlepszych w Polsce kucharzy specjalizujących się w przygotowywaniu 

potraw z dziczyzny. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko uczestniczyć w pokazie, ale 

również osobiście skosztować przygotowywanych potraw i dowiedzieć się, jak wykonać je we 

własnej kuchni. 

Odbywające się w dniach 26 i 27 października targi myśliwskie to nie tylko dobra zabawa  

w gronie braci łowieckiej. To też biznes. To tutaj każdy odwiedzający może zobaczyć, nabyć 

i dowiedzieć się najważniejszych informacji na temat akcesoriów, broni i sprzętu myśliwskiego. 

Wystawcy zawsze z dużym entuzjazmem dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą  

z zainteresowanymi. Podczas tegorocznej edycji targów CARPATHIA HUNTING & FORESTRY 

stoiska bogate będą w produkty noktowizyjnymi i termowizyjnymi. Nie zabraknie także odzieży, 

sztuki, poradników, wabików i innych akcesoriów przydatnych do polowania.  

Podczas targów odbędą się również: 

• koncert muzyki myśliwskiej, 

• transmisja odprawy z Oceny Pracy dla Dzikarzy w warunkach naturalnych – Jamniki, 

• transmisja z odprawy zawodów strzeleckich  ZO PZŁ w Rzeszowie „Puchar Jesieni”, 

• konkurs plastyczny dla dzieci, 

• konkurs strzelecki na wirtualnej strzelnicy, 

• pokazy wabienia jeleni i drapieżników, 

• pokaz optyki,  

• pokaz kulinarny – „Zasady postępowania z dziczyzną – obróbka mięsa”, 

• pokaz mody dziecięcej,  

• pokaz mody myśliwskiej, 



 
 

 

• pokazy łucznicze, 

• pokazy psów – kynologia łowiecka – Psiarze Galicji, 

• historia i Kultura Łowiecka – panel dyskusyjny, 

• spotkania autorskie – literatura łowiecka, 

• gniazdo sokolników – pokaz ptaków łowczych, 

• Hubertus Rzeszowski – ceremoniał: sztandary, ślubowanie, odznaczenia, znaczenie 

polowań, 

• Ekspozycja Edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej,  

• warsztaty strzeleckie, 

• wystawa Trofeów. 

 

Ważne informacje:  

• Termin: 26-27 października 2019 r., godz. 10:00-17:00 

• Miejsce: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa 

Podkarpackiego, Jasionka 953 

• Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych podczas wydarzenia: 

✓ normalny: 12 zł 

✓ ulgowy: 7 zł 

• strona internetowa: http://carpathiahf.pl/  

• FB wydarzenia: https://www.facebook.com/targilowieckieCHiF/  

 

 

Osoba do kontaktu: 
Karolina Szpunar 
Specjalista ds. PR 
Tel. +48 792 799 121, e-mail: karolina.szpunar@cwkoperator.p 
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