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Arvostelutuomari Lady Amanda Ellis, Iso-Britannia
Arvostelu alkaa klo 10.00

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 14.6.2018 mennessä
Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse tai internetissä. Ilmoittaessaan koiransa
näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät
Kennelliiton kotisivuilta
Online-ilmoittautuminen osoitteessa www.showlink.fi -> ILMOITTAUDU NÄYTTELYYN
Online-ilmoittautumisesta tulee aina vahvistus sähköpostiisi. Jollet saa vahvistusta, ota
välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme. Tarkasta ilmoittautumisesta koirasi tiedot ja
kilpailuluokka.
Tai ilmoittautuminen postitse Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella, kopio maksukuitista
mukaan liitettynä, osoitteeseen: Erja Kaartinen, Koskentie 125, 09520 Millola
Näyttelyä ja ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Tuula Ahlström arkisin klo 18-20, p. 040 571 3183 tai erjakaartinen@gmail.com.

Ilmoittautumismaksut:
32 € ensimmäinen koira, saman omistajan 2. jne. koira. 27 €, pennut ja veteraanit 10€,
paras pari 10€, yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi
Postitse laitettavien ilmoittautumisten maksut tilille
Suomen Mopsikerho/Erikoisnäyttely 2019, tilille: IBAN FI66 1072 3000 2063 47
viestikenttään koiran/koirien virallinen nimi/ nimet, luokka/luokat.
Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti - pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!
Kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake kirjeenä postitettava viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä.
Alennuksen saaminen edellyttää sitä, että ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio maksukutista
lähetetään ehdottomasti samassa kirjekuoressa tai tehdään samalla netti-ilmoittautumiskerralla.
Alennus lasketaan vain täysihintaisista ilmoittautumismaksuista (ei pentujen tai veteraanien
maksuista).
HUOM! Netti-ilmoittautuminen maksetaan verkkopankilla tai luottokortilla ilmoittautumisen
yhteydessä. Vahvistusviesti onnistuneesta ilmoittautumisesta sähköpostiin tulee noin tunnin
sisällä ilmoittautumisesta. Jos et saanut vahvistusta sähköpostiisi, ota heti yhteyttä Showlinkiin.

Vain annettuun sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin saaneet netti-ilmoittautumiset voidaan
hyväksyä näyttelyyn.
Rokotusmääräykset Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n määräysten mukaan.
Näyttelyyn osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty.

Antidoping –valvonta
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa KENNELLIITTO / ANTIDOPING

Luokat:
Pennut 5 – alle 7 kk
Pennut 7 - alle 9 kk
Junioriluokka 9 – alle 18 kk
Nuortenluokka 15 – alle 24 kk
Avoinluokka 15 kk ->
Valioluokka
Veteraaniluokka 8 v. ->
Kasvattajaluokka, pennut
Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka, urokset
Jälkeläisluokka, nartut
Paras pari, tuomari ilmoitetaan myöhemmin, ilmoittautuminen näyttelyssä.

