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TERVETULOA
PARTACOLLIEIDEN ERIKOISNÄYTTELYYN 5.9.2021!

Näyttelyn järjestää Suomen Partacolliet ry.

Näyttelyn tuomarina on Maija Lehtonen (FI).

Arvioitu aikataulu (tarkempi järjestys löytyy luettelosta):

Klo 10.00      pennut (18)                  Klo 13.30     turistiluokka (8)

                      urokset (26)                                      nartut (33)

                      lounastauko

Saavuthan paikalle noin tuntia ennen arvostelua. Tuomari

arvostelee noin 15-20 koiraa tunnissa. Luetteloita on jaossa

ilmoittautumispisteellä.

Saapuminen näyttelyalueelle:

Erikoisnäyttely järjestetään Vanhakylän Kartanolla Järvenpäässä.

Osoite näyttelypaikalle on Stålhanentie 4, 04400 Järvenpää.

Näyttelypaikalle ajetaan Tuulimyllyntien kautta. Kartanon edessä

on pieni purkupaikka, mutta tämän jälkeen autot tulee siirtää

tuulimyllyn takana olevalle hiekkaparkkipaikalle. Purkupaikka on

Kartanon asiakkaiden parkkipaikka. Ks. alueen kartta jäljempänä. 

Ilmoittautuminen:

Kehän läheisyydessä on ilmoittautumispiste. Ilmoittautuessa

näytä saamaasi kilpailunumeroa (turisti- ja pariluokkaan

osallistuvat saavat kilpailunumeron paikan päällä!) sekä koiran

rokotus- ja rekisteritodistusta. Ilmoittautumisen yhteydessä saat

osallistujalahjan ja kahvilalipukkeen (lipuke ei käy lounaan

osamaksuun). Osallistujalahjoja ei toimiteta näyttelyn jälkeen,

joten muista noutaa omasi. Käytäthän maskia

ilmoittautumispisteellä ja noudata turvavälejä!

Näyttelykehä sijaitsee aivan järven rannassa, joten kannattaa

varautua tuuleen ja tuiverrukseen. Alustana on puiston

nurmikenttä, joka erityisesti sateen sattuessa voi olla liukas.

Huomioithan tämän ja varustaudut pitävillä kengillä sekä pidät

juoksunopeuden sopivana kehässä. Sijainti ja ajankohta

huomioiden on hyvä varautua pitkään näyttelypäivään

säänmukaisella vaatetuksella.

Koirien ulkoilutus:

Koiria ulkoiluttaessa kannattaa huomioida, että alueella on jonkin

verran takiaispuskia. Esimerkiksi melko lähellä kehäaluetta

niemenkärkeä kohti lähtevän kävelyreitin alussa. Vanhankylän

Kartano on yleistä ulkoilualuetta, joten pidetään yhdessä

ympäristö siistinä ja koirat kytkettyinä koko näyttelypäivän ajan.
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Kahvila ja WC:

Alueella sijaitsee Kartanon Kahvila, jossa on tarjolla runsaasti

suolaisia ja makeita leivonnaisia. Kahvilassa tapahtuu myös

lounasruokailu. WC-tiloina käytämme Kahvilan sisätiloissa olevia

sisävessoja sekä ulkona olevaa INVA-Bajamajaa. Kartanon Kahvila

ja sisätilan vessat avautuvat näyttelypäivänä klo 11.00 (sisätilan

vessat jo mahdollisesti aiemminkin). Voit tutustua Kartanon

Kahvilan tarjontaan täällä www.facebook.com/kartanonkahvila/.

Ilmoittautumisessa jaettava kahvilalipuke ei käy lounaan

osamaksuun.

Myyntipisteet:

Paikalla on partisputiikki (käteismaksu) ja sekä Lemmikkipalvelu

Koiranpäiviä (myös korttimaksu).

COVID-19!

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä (2 m).

Näyttelypaikalla on käsidesejä eri pisteillä, kahvilan sisäwc:stä

löytyy käsienpesumahdollisuus. Käytä maskia ilmoittautuessa,

kehässä, ostoksia tehdessäsi sekä niissä tapauksissa missä

turvavälin noudattaminen ei ole mahdollista! AVI:n suositusten

mukaisesti näyttelyyn voi tulla vain yksi henkilö/koira.

Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotus- ja

tunnistusmääräyksiä sekä antidopingohjeita.

TERVETULOA!

https://www.facebook.com/kartanonkahvila/?__cft__[0]=AZXrp28EMiYvmUyUHlWEakZBSletkVrOF1ANQZu7HSL0towkZv9u0vlbkQInwAQAYJUhhv0GApbYjUdn5BuDFXV24iZzz0U7CyamG1vf9b9FCcbNPVHyOYocREFl7p9NC4THhfez7rQccgk31DdluUytyj4w1WSpHQtSE5AvdvQDS8D-80lDUkQlMopF6ElUWis&__tn__=kK-R

