70. & 71. Internationella kattutställning

i Seinäjoki 03. och 04.09.2022

Utställningsplats: Seinäjoen ravikeskus, Ravitie 9, 60120 Seinäjoki
Öppen för publik: båda dagarna kl.10:00-15:00
Veterinärbesiktning: : 8:00-9:00 genom stickprov
Två skilda utställningar, ”Tango” och ”Rock”
Anmälningstid: 15.07.2022 0:01 - 13.08.2022 23:59
Lördag
kategori 2, 3 och huskatter
Söndag
kategoria 1, 4
Bedömningen börjar kl.9:30
Utställningen stängs senast kl.17:00.
Veterinärgranskningen och vaccinationer är obligatoriska för alla katter som kommer till
utställningsplatsen. Finska Kattförbundets och FIFes regler gäller. Kontrollera aktuella regler för
vaccinationer samt nödvändiga intyg från Finska kattförbundets hemsidor eller Kissalehtitidningen. Utländska utställare kan se inbjudan på engelska för närmare information om
vaccineringar. Ägarna kan själva bära fram sina katter till bedömning. Storleken på burarna är
65x65x56cm, inga dubbelburar.

Inbjudna domare:

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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Med reservation för ändringar.

Utställningsavgifter: Utställningsklasser 1-17 (15-17 är nationella klasser), alla katter 38€ / dag, POH-KIS medlemmars katter 34€ / dag.
Kontrollklasser 38€ (POH-KIS medlemmar 34€), i samband med bedömningsklass 10€. Uppfödar- och avelsklasser avgiftsfria om katten
deltar i annan klass. Veteranklass 10€ i samband med vanlig bedömning. Obs! Gör egen anmälning till veteran- och avelsklass! Enbart
veteran- eller avelsklass 38€ (POH-KIS medlemmar 34€). Uppfödarklass 38€ (POH-KIS medlemmar 34€) ifall uppfödaren inte har katter på
utställningen som är i dennes ägo. Gör i detta fall en skild anmälan för uppfödar-klass!
Vi accepterar 1 stempelkort/-kod per hushol per veckoslut till denna utställning.
Specialerbjudande: dagens boda utställningar: alla katter 70€ / dygn, POH-KIS medlemmars katter 60€ / dygn om du gör anmälning vid tid
15.-31.07.2022.
Innan anmälan till utställningen görs bör kattens ägare ha gällande medlemskap i sin egen förening.
Anmälningarna görs i första hand via Omakissa eller på pappersblankett som sänds per post direkt till utställningssekreteraren före
13.08.2022:
Tiina Myllyharju, Emmantie 8B, 65610 MUSTASAARI
Utländska utställare sänder anmälan (FIFe-blankett) via sin egen klubb, som vidarebefordrar anmälan till utställningssekreteraren. (Meddela
även ifall egen bur används). Frågor helst per e-post nayttelysihteeri@pohkis.fi Tel.nr. Tiina 050-5012045 (helst textmeddelanden) Försenade
eller per e-post sända anmälningar mottages ej. Förfallodag genast. Gallring sker vid behov på basen av betalningsdatumet (Omakissaanmälningar) eller brevets ankomstdatum. Max. 300 katter.
Utställningsavgifterna betalas enligt Omakissa-systemets anvisningar. Anmälan är bindande. Om utställningsavgiften betalas med
stämpelkort, väljs detta alternativ i Omakissa och stämpelkortet sänds omgående till utställningssekreterare.
Om katternas anmälan gjorts på pappersblankett (gäller även utländska utställare) betalas avgifterna till POH-KIS rf:s konto Säästöpankki
FI89 4958 0010 1018 75, referensnummer 5050. SWIFT/BIC: ITELFIHH. Skriv ingenting i meddelande-rutan, tack! Till anmälan bör bifogas
en kopia av betalningskvittot och från kvittot bör framgå att betalningen till kontot ifråga är utförd. Skild anmälningsblankett för var
utställning.
Bekräftelsen sänds via Omakissa. Om man önskar få bekräftelsen till pappers per post kan den beställas via Omakissa (2€) eller omnämnas
på blanketten ifall anmälan gjorts till pappers (betalas då i samband med utställningsavgifterna). Utländska utställare får bekräftelsen per epost.
Kompiskatter: Endast på förhand till utställningschefen anmälda kompiskatter får komma till utställningsplatsen med
utställningskommissariens lov.
Huskatt: Om minst tio huskatt har anmälts till utställning, väljas en korthårig och en långhårigt huskatt som best in show.
Ändringar: Endast klass-och färgändringar är möjliga efter 13.08.2022. Ändringar eller förfrågningar helst skriftligt eller per e-post
nayttelysihteeri@pohkis.fi
Mera info närmare utställning på www.pohkis.fi.
Assistentanhållningar sänds till huvudassistenten: Jaana Heikanen, epost paa-assistentti@pohkis.fi
Priser och rosetter tas med tacksamhet emot senast 13.08.2022 till:
Soile Hietarinta
Sahrankatu 7
60320 SEINÄJOKI
ruusukkeet@pohkis.fi

VÄLKOMMEN TILL
SEINÄJOKI !

Mer information:
Upplysningar, utställningsanmälan: utställningssekreterare Tiina Myllyharju
nayttelysihteeri@pohkis.fi
Försäljningsplats-saker: utställningschef Annukka Rintakumpu (Lördag) eller
Soile Hietarinta (Söndag)
nayttelypaallikko@pohkis.fi
Assistenter: huvudassistent Jaana Heikanen
paa-assistentti@pohkis.fi
Penga-frågor, returnering av utställningsavgift: kassör
rahastonhoitaja@pohkis.fi
Rosetter, stämplar: sekreterare för priser, rosetter: Soile Hietarinta,
ruusukkeet@pohkis.fi
Reklam, utställningsinformation: Saana Änäkkälä
tiedottaja@pohkis.fi
Svenskspråkig service: Tiina Myllyharju nayttelysihteeri@pohkis.fi eller
Annukka Rintakumpu nayttelypaallikko@pohkis.fi
Hoteller: www.booking.com

