25v. juhlanäyttely
68. ja 69. kansainvälinen kissanäyttely

Seinäjoella 08.-09.02.2020

Näyttelypaikka: Seinäjoki Areena Oy, B-halli Kirkkokatu 23 60220 SEINÄJOKI
Avoinna yleisölle: Molempina päivinä klo 10.00-15.00
Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.30-10:00, sunnuntaina 8.00-9.00
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä.
Arvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30
Näyttely päättyy: lauantaina viimeistään klo 17.00 ja sunnuntaina klo 16.00
Areenan läheisyydessä on parkkipaikka. Pääovien eteen ei tule pysäköidä, jotta pelastustiet pysyvät avoinna.
Aamulla näytteilleasettajien sisäänkäynti tapahtuu B-hallin A-ovesta. Kts seuraava sivu.
Sisäänkäynnin viereinen alue on pelastustie, pysäköiminen kielletty.
Areenalla on ilmainen pysäköinti. Ravintolassa tarjolla mm. salaatti- ja keittolounas.

Eläinlääkärintarkistus / ilmoittautuminen / seuralaiskissat:
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokeilla. Esitä kissasi rokotustodistukset, mahdollinen rekisterikirja sekä
valkoisilta kissoilta kuulotodistus eläinlääkärin assistentille. Näyttelyssä noudatetaan FIFe:n ja Kissaliiton
näyttelysääntöjä. Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla kissoilla oltava tunnistusmerkintä (myös alle 10kk kotikissat,
luovuttamattomat pennut jne.) Sääntö ei koske ennen 1.1.2002 syntyneitä kissoja. Seuralaiskissasta veloitamme 5€
maksun, joka maksetaan eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä (ellet ole maksanut sitä jo OmaKissassa). Vain
näyttelypäällikölle etukäteen ilmoitetut seuralaiskissat mahtuvat näyttelypaikalle.
Vahvistuskirjeitä ei palauteta, vaan paikallaolotietosi merkitään eläinlääkäritarkistuksen yhteydessä. Muistathan
ilmoittaa jos olet molemmissa näyttelyissä, tai jos joku kissoistasi on abs.
Näyttelyluettelo on sähköinen, salasana julkaistaan sihteeristön vieressä näyttelypäivänä. Rajattu määrä luetteloita
ostettavissa ruusukepöydästä.
Rokotukset:
Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja kissaflunssarokotus. Kissarutto- ja
kissaflunssarokotukset on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Näyttelyyn tulevilla kissoilla
rokotuksen on oltava annettu viimeistään 24.01.2020. Ensimmäisen kerran annettu kissaflunssarokotus on voimassa
vasta tehosteen jälkeen, joka on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Mikäli olet rokotussäännöistä
epävarma, tarkista ne hyvissä ajoin omasta yhdistyksestäsi.
Häkit:
HUOM! Häkkipöydät on järjestetty kategorioittain, paikkoja ei ole numeroitu valmiiksi. Jos käytät omaa häkkiä
valitse paikkasi rivistä missä pöydillä ei ole häkkejä valmiina. Häkkien koot ovat 65 x 65 x 56 cm, ei kaksoishäkkejä.
Ota kissallesi mukaan omat aterioimis- ja saniteettiastiat. Muistathan jättää häkin ja sen ympäristön siistiksi näyttelyn
päätyttyä! Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä näyttelypäällikköön.
Junalla tulevat näytteilleasettajat huomio!
Ilmoitathan tietosi ja tuloaikasi näyttelypäälliköllemme nayttelypaallikko@pohkis.fi jotta varmasti ehdit mukaan
näyttelyyn.
Näyttelymme pystytystalkoot ovat perjantaina klo 16 alkaen ja purkutalkoot sunnuntaina heti näyttelyn päätyttyä. Apusi
on tervetullutta!
Mikäli osallistut perjantaina pystytystalkoisiin, voit sisustaa kissasi häkin jo silloin.

Omakissassa olevat aiemmat sertit huomioidaan, ilmoita Omakissan kautta mahdolliset ulkomaan
sertit ennen näyttelyä.

