USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ VASTAUKSINEEN
Mihin aikaan Cruftsiin kannattaa saapua koiran/koirien kanssa?
Näyttelyalueelle kannattaa saapua aamulla kello 7:n ja 8:n välillä. Tämän kellonajan jälkeen liikenne alueelle
vilkastuu huomattavasti, ja aikaisin kannattaa saapua myös siksi, että koiralla on riittävästi aikaa rauhoittua
paikalleen penkille. Varaa aamuisin tunti aikaa pysäköintialueelta omalle paikallesi siirtymiseen. Joiltakin
pysäköintialueilta on bussikuljetus, joihin myös koirat pääsevät, mutta pysäköintialueelta kävely on hyvää
liikuntaa koiralle.
Pysäköinti
Näytteilleasettajat voivat hakea maksullista pysäköintilupaa näyttelyyn ilmoittautuessaan. Muussa tapauksessa
pysäköinnin voi maksaa saapumispäivänä. Koiranäyttelyyn osallistuvien kannattaa pysäköidä ensisijaisesti
eteläiselle ja itäiselle pysäköintialueelle.
Mitä on otettava mukaan?
Muista ottaa mukaan:
• Oma ruoka- ja vesikuppi koiralle – nämä ovat olennaisia
• Koiran oma harja
• Penkin päälle asetettava peitto
• Passit
Pääseekö NEC-messukeskukseen junalla koiran kanssa?
Kyllä. Birmingham International -asema sijaitsee vain kahden minuutin matkan päässä NEC:stä.
Turvallisuus
Älä koskaan jätä koiraasi yksin penkille ja huolehdi myös arvotavaroistasi.
Missä koiraa voi kävelyttää?
Kävelytystä varten on omat alueensa (katettu puuhakkeella), ja kaikkien näytteilleasettajien odotetaan siivoavan
koiransa jätökset kaikilla alueilla. Pusseja on kaikkialla näyttelyalueella.
Onko Cruftsissa eläinlääkäreitä, jos tarvitsen apua?
Paikanpäällä Cruftsissa on useita eläinlääkäreitä käsittävä tiimi koko näyttelyn ajan. Hätätapaukset hoidetaan
veloituksetta. Muista, että eläinlääkäreiden tehtävänä ei ole hoitaa koiralla jo ennestään olevia sairauksia, mutta
kaikista potilaista huolehditaan kuitenkin hyvin!
Missä voin valmistella koiran näyttelykuntoon?
Koiran voi valmistella näyttelykuntoon lähellä penkkejä, mutta muista kuitenkin, että käytäviä ei saa missään
vaiheessa tukkia. Erityistä valmistelua edellyttäville roduille on omat vastaavasti merkityt alueensa. Varmista, että
tunnet Kennel Clubin näyttelykuntoon valmistelua koskevat säännöt – myös valmistelun yhteydessä
muodostuvien jätteiden pois keräämistä koskevat säännöt.
Kehätoimitsijat ja avustajat
Ryhmätoimitsijan tunnistaa vihreästä bleiseristä ja kehätoimitsijan merkistä. Toimitsijoita on kaikissa
rakennuksissa ja he varmistavat, että tuomarointi kehissä sujuu, ja he auttavat myös näytteilleasettajia löytämään
oman kehänsä ja penkkinsä. Kehätoimitsijat auttavat myös kaikissa hätätilanteissa.
Milloin voin lähteä näyttelystä?
Kaikki näytteilleasettajat voivat poistua paikalta kello 16. Paikalta voi poistua aikaisemmin vain
poikkeustilanteissa.
Mitä tapahtuu, jos koirani valitaan rotunsa parhaaksi?
Toimitsija pyytää sinua ilmoittautumaan pääkehään tiettyyn kellonaikaan mennessä. Ryhmätoimitsija myös
auttaa sinua tarvittaessa.
Pääkehään saavuttuasi sinulle kerrotaan, miten ryhmän arvostelu tapahtuu. Sinusta otetaan myös valokuva, joka
julkaistaan Cruftsin tulossivulla näyttelyn tietojen tallentamista varten.
Muista varata aikaa pääkehään siirtymiseen ja ota kaikki matkatavarat mukaan. Kokoamiskehään voi ottaa
mukaan vain yhden henkilön. Jos sinulla on mukanasi muita vieraita, he pääsevät seuraamaan pääkehän
tapahtumia veloituksetta kaikkina kilpailupäivinä sunnuntaita lukuun ottamatta. Jos koirasi valitaan rotunsa
parhaaksi sunnuntaina, saat automaattisesti rotunsa paras -liput kahdelle vieraallesi.
Mistä voin noutaa palkintosumman?
Palkintosummia ei makseta näyttelyssä vaan ne lähetetään voittajille automaattisesti 30 päivän kuluessa
näyttelystä.

Mitä tulisi tehdä silloin, kun minulla on kysyttävää näyttelyyn osallistumisesta näyttelypaikalla?
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia näyttelyn aikana, näytteilleasettajien kysymyksiin vastaava palvelupiste
löytyy näyttelytoimistosta rakennus 3:sta ja sen tehtävänä on auttaa sinua. Kerro meille heti, jos jokin tuntuu
olevan vinossa. Meidän tehtävänämme on auttaa, ja pyrimme varmistamaan, että kaikki sujuu ongelmattomasti ja
miellyttävästi.

