Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n
Virallinen pääerikoisnäyttely 2012
Lauantaina 25.8.2012 Helsingissä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Tuomareina: Steven Davison ja Terry Davison (varalla), Kennel Brampton, UK
Arvostelu alkaa klo 10.00
Ilmoittautuminen:
Aikaisempi ilmoittautuminen 26.6.2012 mennessä
Myöhempi ilmoittautuminen 27.6. – 26.7.2012 (korotettu hinta)
Ilmoittautuminen ja hintatiedot: www.showlink.fi tai www.seby.fi
ilmoittautumistiedustelut:
Showmedia Oy puh. 09 887 30311 arkisin klo 11-17
tai sähköpostilla info@showlink.fi
Näyttelytiedustelut:
Pasi Apajalahti, puh. 050 427 2305 arkisin klo 18-21 ja viikonloppuisin
tai sähköpostilla pasi.apajalahti@kolumbus.fi
Ilmoittautumiset 26.6./26.7. mennessä Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella (www.kennelliitto.fi >
Toiminta > Näyttelyt > Lomakkeet ja säännöt), kopio maksukuitista mukaan liitettynä, osoitteella:
ENGLANNINBULLDOGGIEN ERIKOISNÄYTTELY 2012
PL 99
08501 LOHJA
tai osoitteessa www.showlink.fi
PANKKIYHTEYS:
FI77 1012 5000 2163 93
Saaja: Suomen Englanninbulldoggiyhdistys
Viite: 9001
Ulkomailta maksettaessa BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Maksukuittiin kirjataan koiran nimi (koko kennelnimi), omistaja ja luokka.
HUOM! Netti-ilmoittautuminen maksetaan verkkopankilla tai luottokortilla ilmoittautumisen yhteydessä
ohjelman antamien ohjeiden mukaan. ÄLÄ MAKSA MAKSUA ETUKÄTEEN NÄYTTELYN TILILLE. Lue
ohjeet ennen kuin ilmoitat, kiitos! Ilmoittautumisjärjestelmä lähettää AINA vahvistuksen ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen heti ilmoittautumisen kirjauduttua. OTA YHTEYTTÄ HETI (ilmoittautumistiedustelut), jos et saa vahvistusta.
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 26.6.2012 mennessä
1. koira
30 euroa (sis. luettelon)
2. koira
25 euroa
3. jne. koira
20 euroa
Pennut 5-7 kk
20 euroa
Pennut 7-9 kk
20 euroa
Veteraanit
0 euroa veteraaniluokkaan ilmoitettuna
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 27.6. – 26.7.2012:
Kaikki koirat
35 euroa (sis. luettelon)
Pennut 5-7 kk
20 euroa
Pennut 7-9 kk
20 euroa
Veteraanit
0 euroa veteraaniluokkaan ilmoitettuna

Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti – pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!
Huom! Alennuksen (saman omistajan 2. jne. koira) saaminen edellyttää sitä, että ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio maksukuitista lähetetään ehdottomasti samassa kirjekuoressa. Alennus lasketaan
vain täysihintaisista ilmoittautumismaksuista (ei pentujen maksuista).
Netti-ilmoittautumisessa alennus otetaan huomioon silloin, kun koirat ilmoitetaan samalla kertaa.
Näyttelyluokat:
Erikoisnäyttelyssä on mukana kaikki näyttelyluokat:
Epävirallinen pentuluokka
Pentuluokka
Junioriluokka
Nuorten luokka
Avoin luokka
Valioluokka
Veteraaniluokka
Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka

5 kk – alle 7 kk
7 kk – alle 9 kk
9 kk – 18 kk
15 kk – alle 24 kk
15 kk tai yli
15 kk tai yli
8 vuotta tai yli

Kasvattajaluokkaan ja jälkeläisluokkaan osallistuvien koirien tulee olla 9 kuukautta täyttäneitä.
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Tarkempaa tietoa rokotusmääräyksistä saa
osoitteesta www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt.
Näyttelyyn osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty.
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä.
Majoittuminen:
Majoitusmahdollisuuksia viikonlopuksi voi tiedustella Helsingin kaupungin matkailutoimistosta
www.helsinki.fi > Matkailu ja vapaa-aika > Majoitus.
Sisäänpääsy ja pysäköinti
Näyttelyssä ei ole sisäänpääsymaksua. Näyttelypaikalla on opastus pysäköintiin, samalla alueella järjestetään Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttely ja Vinttikoirien maastojuoksukilpailut. Erikoisnäyttelyiden pysäköinti on erillään mutta samalla alueella. Asiasta lisätietoa lähempänä näyttelyä
www.seby.fi ja näytteilleasettajien kirjeessä.
Kaikilla näyttelypaikalle tulevilla koirilla on oltava mukanaan rekisteröintipaperit ja voimassaolevat rokotustodistukset.
Näyttelypaikalla saa ostaa virvokkeita ja syötävää Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen buffetista.
Näyttelytoimikunta
Erikoisnäyttelymme yhteistyökumppanina toimii Royal Canin Finland Oy

