TERVETULOA NÄYTTELYYN
Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja
tervetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskukseen Helsinkiin. Tämä kirje sisältää
tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelyviikonloppuun, joten toivomme Sinun tutustuvan tähän huolella.
Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijaitsee Vanhan Tuusulantien varrella, näyttelypaikan osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690
Helsinki.
Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhteydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut
ja reitit löydät www.hsl.fi
Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä maksaa 5 e. Maksu vain tasarahalla, myös Mobilepay-mahdollisuus (ohje
löytyy sivulta 4). Pysäköinninohjaajien ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Autoja ei saa pysäköidä läheisen ratsastuskoulun tielle eikä yleisten liikennesääntöjen
vastaisesti. Näyttelytoimikunta ei vastaa
mahdollisista pysäköintivirhemaksuista.
Koiria ei saa missään tapauksessa jättää autoon.
Asuntoautot
Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on
kielletty.
Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Koiran mukana alueelle pääsee yksi
ihminen. Muita ei päästetä alueelle. JH-kil-
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pailijan huoltaja saa tulla näyttelyalueelle.
Samoin jos omistajalla on esittää invakortti,
voi avustaja tulla mukaan.
Näytteilleasettajat eivät saa tuoda alueelle
telttoja.
Kirjeen ohessa on henkilötietolomake, jonka jokaisen alueelle saapuvan tulee täyttää.
Tulosta ja täytä lomake valmiiksi. Lomakkeet
kerätään sisääntuloportilla.
Suosittelemme THL:n Koronavilkku-sovelluksen
käyttöönottoa ennen näyttelyä sekä käyttöä
näyttelypäivänä. Lisätiedot ja ohjeet: https://
koronavilkku.fi/
Selvennys tietosuojalomakkeen
keräämiseen:
Koska henkilötietojen kerääminen on viranomaisen suositus, yhteystietolomakkeita EI ole pakko toimittaa näyttelytoimikunnalle.
Lomakkeen tarkoituksena on saada jäljitettyä mahdolliset tartuntaketjut mahdollisimman nopeasti, mikäli sellaisia näyttelyyn osallistujien keskuudessa myöhemmin
ilmenee.
Mikäli haluat vapaaehtoisesti palauttaa lomakkeen, ne kerätään sisääntulojen lähellä
oleviin suljettuihin laatikoihin, josta ne toimitetaan näyttelytoimikunnan puheenjohtajalle.
Lomakkeet säilytetään näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Tiina Flytströmin hallussa kuukauden ja tämän jälkeen ne hävitetään tietosuojajätteenä. Lomakkeita
tullaan käyttämään vain ja ainoastaan mahdollisten tartuntaketjujen nopeampaan jäljittämiseen.

Oheisesta aikataulusta näet rotukohtaisen
arvosteluaikataulun. Koira voi tulla paikalle
aikaisintaan tuntia ennen rodun arvosteluaikaa. Arvostelua ei aloiteta ennen aikataulussa olevaa aikaan. Paikalta on poistuttava
välittömästi rodun arvostelun loputtua.
Luettelo ilmestyy vain sähköisenä.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus
on ladattavissa App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä,
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion,
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut,
vatsaoireet ja päänsärky. (https://thl.//web/
infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen
kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa
on muita ihmisiä samanaikaisesti paikalla
ei saa tulla, jos on mitä tahansa sairastumiseen viittaavia oireita.
Koronatilanteen takia olemme hyvin tarkkoja alueelle tulevien määrässä sekä turvavälien ja käsihygienian noudattamisessa, johon
pyydämme ymmärrystä.
Huomaathan, että tuomarit saattavat käyttää maskia, ja on hyvä totuttaa koira etukäteen tähän mahdollisuuteen.
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä.

Rokotukset tarkastetaan vain pistokokeina.
Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös oltava tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla
tai tatuoinnilla. Näyttelyn aikana paikalla on
eläinlääkäri.
Näyttelytoimikunta ei palauta näyttelymaksua, jos koira hylätään puutteellisten tai
vanhentuneiden rokotusten takia. Rokotusmääräykset löytyvät osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/
koiran-rokotusmaaraykset
Antidoping-valvonta
Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan
huomioon, että noudatamme Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping
Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta
aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle
tuomarille siirretyt rodut on merkitty # -merkillä muille tuomareille siirretyt rodut on
merkitty *-merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa
osallistumisensa muulle tuomarille siirtämisen takia, pyydetään palauttamaan oheinen
kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden
mukaisesti.
Palkinnot
Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa arvostelulipuketta vastaan palkintopisteestä. Palkinnot on noudettava välittömästi rodun
päättymisen jälkeen.
Näyttelyalue
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty, alueen aitojen sisäpuolella ainoa
sallittu tupakointipaikka on erikseen merkityllä hiekka-alueella.
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JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN EI
SAA KIINNITTÄÄ MITÄÄN. Aidan päällä ei
saa myöskään istua, siihen ei saa nojata,
eikä juoksuradalla saa kävellä tai viedä sinne koiria.

Näyttelypäivien aikana käänny tarvittaessa toimihenkilöidemme puoleen – olemme
näytteilleasettajien palveluksessa kaikissa
näyttelyyn liittyvissä asioissa.

Kehien sijainti ja varustus
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä. Sää saattaa olla arvaamaton, joten varustauduthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan
sään edellyttämin varustein.

Toivotamme kaikille viihtyisää näyttelyviikonloppua ja rehtiä kilpailuhenkeä!

Muuta huomioitavaa
Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numerolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja
vesikuppi.
Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteilleasettajan vastuulla. Muistathan huolehtia
siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja
muut roskat välittömästi pois.
Neuvontanumerot
Olemme käytettävissänne kaikissa näyttelyymme liittyvissä kysymyksissä: hannalepp@hotmail.com, 050 3441556 (ilt. ei
näyttelyn aikana). Näyttelypäivien aikana
voit soittaa toimistoon 040 7614365.
Kasvattajaluokkia ja koirien ilmoittautumistietoja koskevat tiedustelut: Showlink, puh
09-88730320, ark. klo 11–17 tai info@showlink.fi

Näyttelyllä on Mobile Payssa maksupaikka
osoitteella ”Royal Canin Show / HSKP”,
ja osoitteena Tuomarinkyläntie 1, 00690
Helsinki. Osoitteen tallentaminen mahdollistaa sen, että kun henkilö on lähellä
vinttikoirarataa, MobilePay näyttää paikannusperusteisesti myös lähellä olevana
kauppana RC:n.
Käytettävä maksukoodi on 23522.
Näyttelykävijä voi siis maksaa kahdella tavalla:
1. Kun on lähellä vinttikoirarataa, hän valitsee näyttelyn ’kaupan’ ja maksaa siihen
2. Syöttää maksukoodin MobilePayssä
maksamisen yhteydessä vastaanottajan
puhelinnumeron tilalle
Jos ei halua käyttää käteistä niin mobilepayn voi ottaa käyttöön ennakkoon siten,
että maksukortti on syötetty appiin ja hyväksytty. Tämän jälkeen em. mainitut maksutavat toimivat ongelmitta.

Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa:
www.showlink.fi/shows/royalcaninshow2020/
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Ajo-ohjeet

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.
Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä
Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan Paloheinä-Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan opasteiden mukaan. Kun oikealla näkyy iso sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.
Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuomarinkylä - Itä-Pakila - Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vinttikoirakeskus on heti oikealla.

Parkkialueet
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Arvioitu aikataulu lauantai 12.9.2020
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin
*-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta
maksunpalautukseen.
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun arvostelun alkamisaika aikatauluista.
Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia ennen rodun arvostelua ja paikalta on poistuttava kun
koira on arvosteltu. Arvostelua EI aloiteta ennen
aikatauluun merkittyä alkamisaikaa.
Näyttelyssä ei järjestetä ryhmäkilpailuja.

Näyttelyn koiramäärä��������������������������������������1894
KEHÄ 1
Tilda Rinne..................................................
Junior handler............................................
- nuoremmat.............................................5
- vanhemmat........................................... 13
KEHÄ 2
Goran Gladic...............................................
suursnautseri, musta................................2
kerrynterrieri............................................5
irlanninterrieri.......................................... 9
ceskyterrieri.............................................. 1
karkeakarvainen kettuterrieri..................7
sileäkarvainen kettuterrieri.....................2
skotlanninterrieri...................................... 1
skyenterrieri.............................................2
valkoinen länsiylämaanterrieri............... 10
* whippet................................................ 41
- pennut..................................................... 1
- urokset..................................................19
- nartut ................................................... 21
KEHÄ 3
Marko Lepasaar, Viro.................................
* borderterrieri.......................................27
* norwichinterrieri...................................11
* norfolkinterrieri.................................... 8
* dandiedinmontinterrieri........................2
* sealyhaminterrieri................................. 1
* lagotto romagnolo.............................. 15
* cockerspanieli......................................16
* azawakh.................................................3
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18
14.00

80
10.00
10.10
10.25
11.00
11.45
12.00
13.00
14.15
83
09.30
11.15
12.15
12.45
13.00
14.00
15.00

KEHÄ 4
Leni Finne...................................................
* saluki....................................................22
* afgaaninvinttikoira............................... 9
* italianvinttikoira.....................................7
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira........ 4
* tiibetinmastiffi.......................................7
* landseer.................................................5
* snautseri, pippuri & suola................... 14
* hovawart...............................................11
KEHÄ 5
Irina Poletaeva...........................................
* irlanninsusikoira...................................25
* venäjänvinttikoira................................22
* puolanvinttikoira................................... 1
* tosa........................................................ 1
* venäjänmustaterrieri.............................2
* berninpaimenkoira..............................23
KEHÄ 6
Sanna Vakkilainen......................................
labradorinnoutaja...................................25
englanninbulldoggi..................................5
pyreneittenkoira...................................... 8
* bordeauxindoggi...................................2
* bokseri.................................................. 6
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen......... 4
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen.......... 1
kääpiöpinseri..........................................20
KEHÄ 8
Annukka Paloheimo Segersven................
* novascotiannoutaja.............................16
* rhodesiankoira..................................... 14
* grand basset griffon vendéen.............. 6
* petit basset griffon vendéen................3
* basset hound.........................................2
* airedalenterrieri.....................................7
* saksanmetsästysterrieri........................5
* cairnterrieri.......................................... 15
KEHÄ 10
Eeva Rautala...............................................
* walesinspringerspanieli....................... 15
* sileäkarvainen noutaja........................ 19
* kultainennoutaja................................ 34
- pennut..................................................... 1
- urokset.................................................. 13
- nartut ...................................................20

79
10.00
11.20
12.00
12.45
13.00
13.25
13.45
14.45
74
10.00
11.30
13.15
13.30
71
10.00
11.40
12.00
12.30
12.40
13.10
13.30
68
10.30
11.30
12.30
12.50
13.15
13.45
14.10
68
10.00
11.00
12.15
13.15

KEHÄ 11
Kari Järvinen..............................................
* silkkiterrieri............................................ 1
* kääpiöbullterrieri...................................3
* lakelandinterrieri...................................2
* australianterrieri................................... 8
* parsonrussellinterrieri.......................... 8
* glen of imaalinterrieri.......................... 14
* bedlingtoninterrieri...............................2
* amerikanstaffordshirenterrieri........... 12
* staffordshirenbullterrieri....................33
- pennut..................................................... 1
- urokset.................................................. 12
- nartut ...................................................20
* vehnäterrieri..........................................7
* amerikankarvatonterrieri...................... 1
* yorkshirenterrieri...................................7
KEHÄ 12
Vesa Lehtonen............................................
keskiaasiankoira....................................... 1
newfoundlandinkoira.............................16
kääpiösnautseri, pippuri & suola........... 15
kääpiösnautseri, musta-hopea.............. 17
kääpiösnautseri, musta........................... 8
kääpiösnautseri, valkoinen......................5
apinapinseri..............................................3
brasilianterrieri........................................ 6
englanninkääpiöterrieri...........................5
manchesterinterrieri............................... 6
jackrussellinterrieri................................. 17
KEHÄ 13
Auli Haapiainen-Liikanen...........................
* estrelanvuoristokoira, pk...................... 1
* shar pei...................................................2
* mastiffi...................................................5
* broholminkoira......................................3
* cane corso.............................................. 1

98
09.00
09.15
09.20
09.50
10.20
11.30
12.20
13.10
14.30

99
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.20
13.45
14.30
79
10.00
10.10
10.30

* kanariandoggi....................................... 6
* dogo argentino......................................2
* mallorcandoggi...................................... 1
* pinseri.................................................... 1
* dobermanni.......................................... 9
* rottweiler.............................................. 8
* leonberginkoira.....................................3
* beagle....................................................3
* suomenajokoira.....................................5
* pesukarhukoira...................................... 1
* plottinajokoira....................................... 1
* sveitsinajokoira, berninajokoira............ 1
* dalmatiankoira.................................... 26
KEHÄ 14
Teija Salmi-Aalto........................................
* bullmastiffi............................................ 6
* tanskandoggi, sininen...........................2
* tanskandoggi, musta ja harlekiini........11
* tanskandoggi, keltainen ja
tiikerijuovainen..................................... 8
* appenzellinpaimenkoira........................ 1
* isosveitsinpaimenkoira......................... 1
* sloughi.................................................... 1
* skotlanninhirvikoira...............................3
* englanninvinttikoira.............................. 1
* unkarinvinttikoira..................................2
Anett Finnig................................................
englanninspringerspanieli......................11
irlanninvesispanieli................................... 1
barbet...................................................... 4
portugalinvesikoira................................. 8
espanjanvesikoira....................................11
kiharakarvainen noutaja..........................3
kooikerhondje..........................................3
fieldspanieli...............................................3
amerikancockerspanieli.......................... 4

10.45
11.10
11.25
12.15
12.45
12.55
13.30
13.45
36
10.00
10.20
10.30
11.15
11.45
11.55
48
12.30
13.15
13.35
14.10
14.50
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Arvioitu aikataulu sunnuntai 13.9.2020
KEHÄ 1
Hanna Jäntti...............................................
Junior handler............................................
- Piirimestaruus.........................................5
Junior handler............................................
- nuoremmat.............................................5
- vanhemmat............................................ 9
KEHÄ 2
Goran Gladic...............................................
kuvasz.......................................................3
beaucenpaimenkoira / beauceron...........5
* australianpaimenkoira......................... 8
* partacollie............................................ 17
* chow chow............................................2
* akita......................................................10
* länsigöötanmaanpystykorva.............. 14
* islanninlammaskoira..............................2
* eurasier................................................. 4
* alaskanmalamuutti...............................11
KEHÄ 3
Marko Lepasaar, Viro.................................
* welsh corgi pembroke........................22
* welsh corgi cardigan.............................7
* havannankoira.....................................22
* japanese chin......................................... 1
* kingcharlesinspanieli.............................7
* cavalier kingcharlesinspanieli.............25
KEHÄ 4
Leni Finne...................................................
* suomenlapinkoira................................ 17
* siperianhusky....................................... 17
* faaraokoira............................................7
* petit brabancon.................................... 9
* griffon bruxellois.................................. 4
* griffon belge.......................................... 1
* papillon................................................. 8
* phalène..................................................3
* tiibetinspanieli..................................... 15
KEHÄ 5
Irina Poletaeva...........................................
* japaninpystykorva.................................7
* saksanpystykorva, keeshond............... 8
spitzien mittaus...........................................
* saksanpystykorva, kleinspitz,
mu ja ruskea...........................................5
* saksanpystykorva, kleinspitz,
muut värit..............................................11
* saksanpystykorva, mittelspitz,
valkoinen................................................ 1

8

19
12.00
12.30

76
10.00
10.10
10.30
11.00
12.00
13.00
13.50
14.15
84
09.30
10.50
11.20
13.00
13.30
81
10.00
11.00
12.10
12.40
13.15
13.45
14.15

76
10.00
10.25
11.00
11.10
11.30
12.10

* saksanpystykorva, mittelspitz,
musta ja ruskea......................................3
* saksanpystykorva, mittelspitz,
muut värit............................................. 17
* saksanpystykorva, pomeranian..........24
KEHÄ 6
Satu Ylä-Mononen.....................................
* shetlanninlammaskoira...................... 36
- urokset.................................................. 13
- nartut ...................................................23
* sileäkarvainen collie............................23
* schipperke............................................ 8
* maremmano-abruzzese........................3
* saarloos wolfhond................................. 1
* tsekinpaimenkoira................................. 1
* bouvier...................................................2
KEHÄ 7
Jaana Hartus...............................................
* pitkäkarvainen collie...........................23
* bordercollie......................................... 17
* belgianpaimenkoira, groenendael..... 15
* belgianpaimenkoira, tervueren........... 4
* belgianpaimenkoira, malinois...............5
* belgianpaimenkoira, laekenois............. 1
* hollanninpaimenkoira, pk..................... 1
* hollanninpaimenkoira, lk...................... 4
* vanhaenglanninlammaskoira................2
* lancashirenkarjakoira............................3
* mudi.......................................................2
* ceskoslovensky vlcak............................ 1
* lapinporokoira.......................................2
KEHÄ 8
Annukka Paloheimo Segersven................
* ranskanbulldoggi................................. 21
* löwchen................................................ 8
* schapendoes......................................... 4
* brienpaimenkoira / briardi....................2
* bergamasco........................................... 1
* pumi.......................................................5
* samojedinkoira.................................... 21
KEHÄ 9
Auli Haapiainen-Liikanen...........................
* jakutianlaika...........................................2
* ruotsinlapinkoira................................... 1
* karjalankarhukoira.................................2
* harmaa norjanhirvikoira........................7
* suomenpystykorva................................2
* jämtlanninpystykorva............................2
* lunnikoira...............................................5

12.20
13.30
74
10.00
10.45
12.15
13.45
14.15

80
10.00
11.25
12.30
13.30
13.45
14.15
14.45

62
10.30
11.45
12.15
12.45
13.15
44
09.30
09.50
10.15
10.30

* portugalinpodengo, kk, pieni............... 1
* kainkoira................................................2
* kishunkoira............................................3
* shikokunkoira........................................ 1
* etnankoira............................................. 9
* volpino italiano......................................7
Joanna Pronin............................................
ranskanspanieli......................................... 1
stabijhoun................................................11
bourbonnaisinseisoja............................... 1
auvergnenseisoja..................................... 1
spinone..................................................... 1
lyhytkarvainen saksanseisoja.................. 6
karkeakarvainen saksanseisoja................2
lyhytkarvainen unkarinvizsla................... 1
karkeakarvainen unkarinvizsla................ 1
weimarinseisoja, lyhytkarvainen.............2
englanninsetteri.......................................3
punavalkoinen irlanninsetteri..................2
punainen irlanninsetteri......................... 10
KEHÄ 10
Eeva Rautala...............................................
* bichon frisé...........................................11
* bolognese..............................................2
* maltankoira........................................... 4
* villakoira, iso, ha/ap/pu..........................5
* villakoira, iso, mu/ru/va........................11
villakoirien mittaus.....................................
* villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu..... 8
* villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va.....11
* villakoira, kääpiö, ha/ap/pu................. 15
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va..................11
* villakoira, toy.........................................5
KEHÄ 11
Kari Järvinen..............................................
* amerikanakita....................................... 6
* basenji..................................................23
* shiba..................................................... 14
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi.............. 9

11.00
11.15
11.45
42
12.30
13.15

13.50

14.30

83
10.00
10.40
11.00
12.05
12.15
12.45
13.30
14.30

100
09.00
09.20
10.50
12.00

* australiankelpie.....................................5
* australiankarjakoira............................... 1
* pk pyreneittenpaimenkoira.................. 1
* romanianpaimenkoira........................... 1
* valkoinenpaimenkoira.........................10
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen.....5
* saksanpaimenkoira.............................. 13
* mopsi................................................... 12
KEHÄ 12
Vesa Lehtonen............................................
tiibetinterrieri.........................................18
kiinanharjakoira......................................23
* bostoninterrieri.....................................7
* coton de tuléar....................................25
* venäjäntoy, pitkäkarvainen...................2
* prahanrottakoira...................................2
KEHÄ 13
Jaana Helin.................................................
mäyräkoirien mittaus..................................
mäyräkoira, pitkäkarvainen.....................3
mäyräkoira, lyhytkarvainen...................10
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* kromfohrländer.....................................3
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Näyttelyilmoittautumisen peruuttaminen
Muulle kuin varatuomarille tehdyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut)
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille
kirjallisesti ennen näyttelyä postitetulla kirjeellä (postileima)
Ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille siirretyistä koirista ei ilmoittautumismaksua palauteta. Nämä on merkitty aikatauluun #-merkillä.

Rotu_____________________________________________________________________
Koiran nimi________________________________________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksun____________ euroa voi palauttaa tilille
_________________________________________________________________________
Ilmoittautuminen on tehty
postitse
netin kautta. Nopeutat peruutuksen
käsittelyä liittämällä peruutuskirjeeseen kuittikopion suoritetusta maksusta.
Saajan nimi________________________________________________________________
Allekirjoitus________________________________________________________________
Laita kuoreen tämä sivu ja koiran numerolappu kokonaisena ja postita osoitteella:
Royal Canin Show/ Pirjo Ojala-Laine
Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. Mikäli numerolappu ei ole liitteenä, näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta myös pääsylipun hinta.
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ROYAL CANIN SHOW, HELSINKI 12.–13.9.2020
Koska henkilötietojen kerääminen on viranomaisen suositus, yhteystietolomakkeita EI ole pakko toimittaa näyttelytoimikunnalle.
Lomakkeen tarkoituksena on saada jäljitettyä mahdolliset tartuntaketjut mahdollisimman nopeasti, mikäli sellaisia näyttelyyn osallistujien keskuudessa myöhemmin ilmenee.
Mikäli haluat vapaaehtoisesti palauttaa lomakkeen, ne kerätään sisääntulojen lähellä oleviin suljettuihin laatikoihin, josta ne
toimitetaan näyttelytoimikunnan puheenjohtajalle.
Lomakkeet säilytetään näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Tiina Flytströmin hallussa kuukauden ja tämän jälkeen ne hävitetään tietosuojajätteenä. Lomakkeita tullaan käyttämään vain ja ainoastaan mahdollisten tartuntaketjujen nopeampaan
jäljittämiseen.

Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Näyttelyssä mukana:
alaikäisen huoltajana (kenen mukana, nimi):

¨ Koiran omistaja/esittäjä
¨ Toimihenkilö
Muu, mikä:
Kehä/kehät missä koira/koirat kilpailevat:

¨ Sallin tietojen säilyttämisen ja toimittamaan terveysviranomaisille mahdollisen
tartuntaketjun selvittämistilanteessa.

¨ Sitoudun noudattamaan aikataulukirjeessä julkaistuja turvatoimenpiteitä ja -sääntöjä.

Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimen selvennys

