TERVETULOA NÄYTTELYYMME
YYTERIN KYLPYLÄHOTELLIIN 6.7.2.2016!
Ohessa muutamia näyttelyn kulun kannalta tärkeitä tietoja. Jos tarvitset
lisätietoja tai muuta apua, löydät toimihenkilömme yhdistyksen
infopöydästä. Toimihenkilömme vastaavat mielellään kysymyksiinne.

Näyttelypaikka
Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori.

Omalla autolla saapuvat
Hotellin edessä on pysäköintialue näytteilleasettajien autoille. Pysäköi vain sallituille paikoille. Huomaathan,
ettei pysäköintialueella ole valvontaa, älä siis jätä arvoesineitä autoon.

Eläinlääkärintarkastus
Eläinlääkärintarkastus on pakollinen kaikille ja tapahtuu lauantaina klo 9.0010.30 ja sunnuntaina klo 8.009.00.
HUOM! Jos kissasi tulee näyttelyyn myös sunnuntaina, mainitse se eläinlääkäritarkastuksessa. Näin kissasi ei
tarvitse uutta eläinlääkäritarkastusta sunnuntaina. 
Sunnuntaina kaikkien kissojen on oltava paikalla
viimeistään klo 9.00.
Saapumalla ajoissa eläinlääkäritarkastukseen vältyt jonottamiselta ja näin autat omalta
osaltasi näyttelyn pysymiseen suunnitellussa aikataulussa. Mikäli kissa ei läpäise eläinlääkärintarkastusta, tulee
se toimittaa pois näyttelypaikalta, jossa ei ole soveltuvaa tilaa eläinlääkärin hylkäämille kissoille. Jos hylätyllä
kissalla epäillään tarttuvaa tautia eivät muutkaan talouden kissat voi osallistua näyttelyyn.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu eläinlääkäritarkastuksen jälkeen; ilmoittautumisten vastaanottaja merkitsee kissat
paikalla oleviksi kissalistaan. Etukäteen maksettu näyttelyluettelo on noudettavissa infopöydästä omalla
nimellä. Näyttelyluetteloja on myytävänä infopöydässä rajoitettu määrä hintaan 4€. Tarkista kissasi tiedot
luettelosta ja jos tiedoissa ilmenee korjattavaa, täytä infopisteestä saatava näyttelytietojen korjauslomake, ja
jätä se samaan paikkaan. Mahdollisissa häkkimuutoksissa ota yhteyttä näyttelypäällikköön. 
HUOM! Mitään
häkkimuutoksia ei saa tehdä ilman näyttelypäällikön lupaa.

Häkkijärjestys
Häkkipaikkasi saat tietää luettelosta tai infopisteestä. Lauantaina kissojen häkit ovat etukäteen numeroituja
(saman omistajan kissat vierekkäin). Mikäli kissasi on paikalla myös sunnuntaina, sen verhot tai oman häkin voi
jättää paikalleen lauantaiiltana. Kissat, jotka tulevat paikalle vain sunnuntaiksi, voidaan asettaa tyhjänä oleviin
häkkeihin alueelle, jossa on samaa rotua. Häkit on järjestetty kategorioittain. Häkkien koot ovat 65 x 65 x 56
cm.

Arvostelu, tuomarin parhaiden valinta & paneeli
Arvostelu alkaa lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 9.30. Assistentit esittelevät kissat tuomarille. Jotta
arvostelu sujuisi aikataulussa, toivomme näytteilleasettajien seuraavan tuomarin arvostelua ja valmistautumaan
hyvissä ajoin oman kissansa arvosteluun. 
Omistajan on huolehdittava, että kissa on ajoissa assistenttien
valmiiksi numeroimassa tuomarihäkissä arvostelua varten.
Tuomarin paras valinnat tehdään heti
laatuarvostelujen jälkeen. Seuraamalla kuulutuksia selviää paneelin tarkempi alkamisaika sekä paneelijärjestys.
Paneeli on häkitön.
Näyttely päättyy lauantaina viimeistään klo 18.00 ja sunnuntaina viimeistään klo 17.00 niiden osalta, jotka eivät
ole paneelissa.

Arvostelusetelit 
ovat noudettavissa ruusukepöydästä. Muistathan pyytää paneelin loputtua ruusukepöydästä
kissan diplomiin tarvittavat leimat saavutetuista tuloksista.

Muuta huomioitavaa
Kissojen trimmaus: Kissojen trimmaus ei ole sallittua näyttelytilassa.
Roskat: Jokaiseen näyttelyhäkkiin jaetaan roskapussi, johon päivän aikana syntyneet roskat voi kerätä.
Tarvittaessa lisää roskapusseja saa infopisteestä. Muistathan, että näytteilleasettajana olet vastuussa kissasi
häkin ja sen ympäristön siisteydestä koko näyttelyn ajan. Tyhjät virvoitusjuomapullot ja tölkit pyydämme
laittamaan jäteastioiden vieressä oleviin pullolaatikoihin. Ämpärit ovat kissojen juomavesiastioiden tyhjennystä
varten.
Tupakointi: Hotellissa ei ole tupakointitilaa sisätiloissa.
WCtilat: Hotellin WCtilat ovat alaaulassa. Muistathan, että kissanhiekkaa ei missään tapauksessa saa laittaa
WCpönttöön.
Kahvio: Hotellissa on kahvila ja ravintolapalvelut. Näytteilleasettajille on keittolounas hintaan 9,90€.
Valokuvaaja Tessa on paikalla viikonloppuna kuvaamassa kissoja.
Kissojen valjastelu hotellissa on kielletty hygieniasyistä!
Toivotamme kaikille menestystä näyttelyssä!

Tärkeitä yhteystietoja:
Näyttelypäällikkö/puheenjohtaja: Kimmo Kolkka puh. 050 579 2642, satakissa.pj@gmail.com
Näyttelysihteeri: Tarja Kudjoi puh. 040 741 4003, framillancrx@gmail.com / Noora Ylimys puh. 044 270 8139,
satakissa.vpj@gmail.com
Näyttelyinfo Noora Ylimys puh. 044 270 8139, satakissa.vpj@gmail.com
Rahaasiat: Marjo Klankki, satakissa.rahat@gmail.com
Yhdistyksen sihteeri: Minna Turu, satakissa.sihteeri@gmail.com
Pääassistentti: Kati Nieminen
Myyntipaikat: Elina Peltonen, halden.coon@dnainternet.net

Mirri, ol siivosti. Ja omistaja kans! O hyvä miäli kaikil jälkikättee, hotelli henkilökunnalki.
Ensimmäistä kertaa näyttelyssä ja/tai muuten kysymyksiä?? Ota yhteyttä Noora Ylimys,
satakissa.vpj@gmail.com, puh. 044 270 8139.
Näyttelymme pystytystalkoot ovat perjantaina 05.02. klo 16 alkaen ja purkutalkoot sunnuntaina heti näyttelyn
päätyttyä.

