Rahvusvaheline koertenäitus
Tallinn Winter Cup 2022
19.02.2022
Rahvuslik koertenäitus
20.02.2022
Saku Suurhall, Tallinn

REGISTREERIMINE:
EKL online süsteemis: registreerides koera(d) soovitud näitus(t)ele. NB! Kui makse või garantiikiri ei jõua
korraldajani registreerimise hinnaperioodi jooksul, muutub hind vastavalt järgmisele registreerimistasule.
E-postiga: show@pkkk.ee saates täidetud registreerimislehe ning maksekorralduse koopia või garantiikirja.
Korraldajal on õigus lõpetada koerte registreerimine näitusele igal ajahetkel, mh. siis, kui osalejate arv jõuab EV
valitsuse ja/või Terviseameti poolt kehtestatud osalejate arvu ülempiirini. Palun arvestage võimalusega, et
pealtvaatajaid näitusele ei lubata (koeraga pääseb näitusele vaid üks inimene).
KOHTUNIKUD:
Saija Juutilainen (FI), Jelena Kruus (EE), Marko Lepasaar (EE), Siret Lepasaar (EE), Dušan Paunovic (RS), Tino
Pehar (HR), Boris Spoljaric (HR), Livija Zizevske (LT), Igoris Zizevskis (LT).
Tõud jagatakse kohtunike vahel niipea, kui selgub, kas ja millised piirangud ürituse korraldamisele ja reisimisele
seoses koroonaviiruse levikuga kehtivad.
REGISTREERIMISTASUD (CACIB / SERT / 2 näitust):
kuni 03.01.22

Beebi, kutsikas, veteran
Muud vanuseklassid
Paaride võistlus
Kasvataja-, järglasteklass

kuni 31.01.22

33 € / 28 € / 55 €
41 € / 35 € / 69 €
58 € / 47 € / 95 €
12 € / 8 € / 18 €
tasuta

alates 01.02.22*

53 € / 48 € / 75 €
78 € / 58 € / 120 €

* Registreerimine alates 01.02.22 kuni hetkeni, mil tehniliselt on võimalik koeri kataloogi lisada.
Registreerimistasu tuleb kanda Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi, IBAN: EE341010052031990004, SWIFT/BIC: EEUHEE2X.
Näituse ära jäämisel tagastatakse registreerimistasud täies mahus. Soovides maksta näitusel kohapeal, tuleb garantiikiri
saata e-postiga aadressile show@pkkk.ee.

Üle 10-aastased veteranid tasuta! PKKK liikme soodustus: koerte samaaegsel registreerimisel kehtib teisele ja enamale
ühe omaniku koerale (v.a. beebi, kutsikas, veteran) soodustus -2€.
TÄHELEPANU!
Laps ja koer ning juuniorhändlerite võistlusi ei toimu.
Näitusel ei või osaleda 01.08.2013 ja hiljem sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.
LISAINFO:
Osalemist puudutavad küsimused ja registreerimised: show@pkkk.ee
Müügikohtade reserveerimine alates 01.02.2022 ja vaid juhul, kui osalejapiiranguid ei kehtestata: info@pkkk.ee

