Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen

Näyttelypaikka on Kihniön keskustassa sijaitseva Kihniön yhtenäiskoulun piha-alue (ulkonäyttely).
Osoite: Kettukalliontie 3,39820 Kihniö.
Alueelle saapuessanne käyttäkää malttia, varatkaa aikaa ja noudattakaa liikenteenohjaajien opastusta.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista ja pidä näyttelyalue siistinä.
Koska näyttely pidetään koulun piha-alueella, on koirien jätökset
kerättävä ehdottomasti! Kakkapusseja jaetaan rokotusten tarkastusten yhteydessä, sekä niitä saa myös näyttelyalueelta.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy (arkisin klo
11–17), puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä
0449791605 puhelut & viestit

Peruutukset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia,
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 5.9.2019
mennessä (postileima) koiran tiedot, numerolappu, maksukuitti ja
yhteystietosi tilinumeron kanssa rahastonhoitajalle osoitteeseen:
Kihniö RN 7.9.2019, Pet No 1, Kihniöntie 55, 39820 Kihniö
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen.

Hinnasto ja muuta tietoa
Sisäänpääsy - ilmainen
Parkki - ilmainen
Luettelo 3 euroa
Mobiililuettelo 2,99€

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on
2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelypaikalla on kahvio mistä saa pientä purtavaa mm. kahvia,
limua, sämpylää & makkaraa. Varaa käteistä mukaan.

Palkinnot

Palkintoesineet on noudettavissa toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä,
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut
vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei
saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista,
on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen
sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää
koiran osallistumisen tapahtumaan.

Mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

Pankkiautomaatti löytyy pienen kävelymatkan päästä Kihniö OP
seinästä.

Järjestäjät: Kihniön Koiraharrastajat, Nerkoon Metsästäjät, Kihniönkylän Erä-Veikot.
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