70. ja 71. kansainvälinen kissanäyttely

Seinäjoella 03. ja 04.09.2022

Näyttelypaikka: Seinäjoen ravikeskus, Ravitie 9, 60120 Seinäjoki
Avoinna yleisölle: Molempina päivinä klo 10:00-15:00
Eläinlääkärintarkastus: 8:00-9:00 pistokokein
Kaksi erillistä näyttelyä, ”Tango” ja ”Rock”
Ilmoittautumisaika 15.07.2022 0:01 - 13.08.2022 23:59
Lauantai
kategoriat 2, 3 ja kotikissat
Sunnuntai
kategoriat 1, 4
Arvostelu alkaa: klo 9:30 Näyttely päättyy: viimeistään klo 17:00
Eläinlääkärintarkastus ja sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille
näyttelypaikalle tuleville kissoille. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kissaliiton ja FIFe:n
sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä tarvittavat todistukset
Kissaliiton kotisivuilta tai Kissalehdestä. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomareille.
Häkkien koot 65 x 65 x 56 cm, ei kaksoishäkkejä.

Kutsutut tuomarit:

Mira Fonsén , FI
Jurgita Guistaintine, LT
Minna Krogh, DK
Marek Chadaj, PL
Irene Eek Magnusson, SE
Lena Venclikova, CZ
Rui Pachero, IT
Robert Nowak, PL
Annukka Rintakumpu, FI
Sanna Hietala, FI
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Kutsumme tarvittaessa lisää tuomareita.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Näyttelymaksut: Näyttelyluokat 1-17, kaikki kissat 38€ / näyttely, POH-KIS jäsenten kissat 34€ / näyttely. Tarkistusluokka 10€ arvostelun
yhteydessä, muuten normaalimaksu 38€ , (POH-KIS jäsenille 34€). Kasvattaja- ja siitosluokat maksuttomia, kissan osallistuessa muuhun
luokkaan. Veteraaniluokka 10€ arvostelun ohella. Huom! Tee oma ilmoittautuminen veteraaniluokkaan! Pelkkä siitos- tai veteraaniluokka
38€, POH-KIS jäsenille 34€. Kasvattajaluokka 38€ (POH-KIS jäsen 34€) mikäli kasvattajalla ei ole omissa nimittään olevaa kissaa
näyttelyssä. Tee tällöin erillinen ilmoittautuminen kasvattaja-luokkaan!
Tähän näyttelyyn hyväksymme 1 leimakortin/-koodin per talous per viikonloppu.
Erikoistarjous: päivän molemmat näyttelyt: kaikki kissat 70€ / päivä, POH-KIS jäsenten kissat 60€ / päivä ilmoittautuessasi ajalla
15.-31.07.2022
Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajan/omistajien jäsenyys omaan jäsenyhdistykseen on oltava voimassa ennen ilmoittautumista.
Ilmoittautumiset 13.08.2022 mennessä ensisijaisesti Omakissan kautta https://omakissa.kissaliitto.fi/, tai paperilomakkeella postitse
suoraan näyttelysihteerille: Tiina Myllyharju, Emmantie 8B, 65610 MUSTASAARI
Ilmoittautuminen on sitova. Näyttelymaksujen eräpäivä HETI. Maksaessasi leimakortilla, postita se VÄLITTÖMÄSTI ilmoittautumisen jälkeen
näyttelysihteerille. Paperilomakkeella ilmoitettavien kissojen näyttelymaksut on suoritettava POH-KIS ry:n tilille: Säästöpankki FI89 4958
0010 1018 75, viitenumero 5050. Älä kirjoita mitään viestikenttään, kiitos! Kopio maksukuitista on liitettävä ilmoittautumiseen ja siitä
tulee käydä ilmi että maksu on suoritettu ko. tilille. Päivän molempiin näyttelyihin oma ilmoittautumislomake.
Kysymykset mieluiten sähköpostilla nayttelysihteeri@pohkis.fi tai puh.nro. 050-5012045. Sähköpostilla tulevia ilmoittautumisia tai
myöhässä tulevia kirjeitä ei oteta vastaan. Eräpäivä heti. Tarvittaessa karsinta tapahtuu maksupäivän perusteella (Omakissailmoittautumiset) tai kirjeen saapumispäivän perusteella. Max 300 kissaa.
Vahvistuskirjeet lähetetään Omakissan kautta. Jos haluat paperisen vahvistuskirjeen postitse, voi sen tilata Omakissan kautta (2€), tai
mainita siitä paperilomakkeella ilmoittautuessasi näyttelyyn (maksa se näyttelymaksujen yhteydessä).
Seuralaiskissat: Ainoastaan etukäteen näyttelypäällikölle ilmoitetut seuralaiskissat voivat tulla näyttelypaikalle ainoastaan näyttelypäällikön
luvalla.
Kotikissat: Jos kotikissoja on ilmoitettu yli kymmenen, valitaan erikseen paras pitkäkarvainen ja paras lyhytkarvainen kotikissa.
Muutokset: Vain väri- ja luokkamuutokset ovat mahdollisia 13.08.2022 jälkeen. Muutokset ja tiedustelut mieluiten sähköpostitse
nayttelysihteeri@pohkis.fi
Lisätiedot www.pohkis.fi.

Assistentit:
Voit ilmoittautua suoraan pääassistentti Jaana Heikaselle sähköpostilla
paa-assistentti@pohkis.fi . Assistenteille tarjotaan lounas + kahvitukset
sekä leimakortti Poh-Kis näyttelyyn tai 40 €
Palkinnot ja ruusukkeet otetaan kiitollisuudella vastaan 13.08.2022
mennessä osoitteeseen:
Soile Hietarinta
Sahrankatu 7
60320 SEINÄJOKI
ruusukkeet@pohkis.fi

TERVETULOA
SEINÄJOELLE!

Lisätietoja:
Näyttelyilmoittautumiset, tiedustelut: näyttelysihteeri Tiina Myllyharju
nayttelysihteeri@pohkis.fi
Myyntipaikat, seuralaiskissat: näyttelypäällikkö Annukka Rintakumpu
(Lauantai) tai Soile Hietarinta (Sunnuntai)
nayttelypaallikko@pohkis.fi
Assistentit: pääassistentti Jaana Heikanen
paa-assistentti@pohkis.fi
Raha-asiat: rahastonhoitaja
rahastonhoitaja@pohkis.fi
Ruusukkeet, leimat, palkinnot: ruusukesihteeri Soile Hietarinta
ruusukkeet@pohkis.fi
Mainokset, näyttelyinfo: tiedottaja Saana Änäkkälä
tiedottaja@pohkis.fi
Näyttelymentori: Petra Witick
mentori@pohkis.fi
Hotellit: www.booking.com

