Kids & Pets / Royal Canin Pentutreffit sunnuntaina 25.3.2018
Järjestämme Royal Caninin kanssa pentutreffit Kids & Pets -messuilla sunnuntaina. Treffeillä voit
sosiaalistaa pentuasi näyttely- ja messuolosuhteissa sekä voit osallistua kahteen erilaiseen workshoppiin
pentusi kanssa. Tapahtumaan mahtuu mukaan kaksikymmentä (20) pentua ja osallistumismaksu on 10 €.
Workshoppien aiheet ovat pennun arkitottelevaisuus ja näyttelyharjoittelu. Pennun arkitottelavaisuus
workshopin toteutuksesta vastaa Royal Canin Pentueskarin eläinkouluttaja Annaliina Tolppa Koirapalvelu
Taidogasta. Näyttelyharjoittelusta vastaa eläinkouluttaja Maria Pesonen Eläinkoulutus Onnista.
Ohjelma:
klo 9:30 - 10:30 ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus - ovi B.4 (Schaumannin puistotien puolella)
klo 10:30 -11:00 Workshop
klo 11:15 - 11:45 Workshop
Kouluttajat jakavat Ilmoittautuneet koirat kahteen ryhmään koon ja iän perusteella.
Ilmoittautuminen:
Pentutreffeille voi ilmoittautua yli 4kk – alle 8 kk ikäiset koirat.
Otathan huomioon, että tapahtumassa on paljon koiria ja muita lemmikkejä sekä yleisöä. Jos pentusi on
hyvin arka, ei Pentutreffit ole ehkä se paikka, josta sosiaalistaminen kannattaa aloittaa, vaan Royal Canin
Pentueskari tai joku muu pentukurssi pienessä ryhmässä, rauhallisemmassa ympäristössä. Tutustu Royal
Canin Pentueskariin ja kouluttajiin: http://www.royalcanin.fi/uutiset2/tapahtumat/royal-canin-pentueskari
Koiralla tulee olla voimassa Kennelliiton määräysten mukaiset rokotukset ja terve. Kaikilta koirilta
tarkastetaan rokotukset paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.
Huomioi rokotusten varoaika. Rokotusmääräykset: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiranterveys/rokotuksiin-ja-tartuntatauteihin-liittyvat-maaraykset
Ilmoittautuminen viimeistään 19.3.2018 sähköpostilla osoitteeseen erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi
Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot:
Koiran nimi ja syntymäaika
Rotu tai jos mix-rotuinen, niin tieto minkä kokoinen koira (säkä/kg)
Rekisterinumero, jos koira on rekisteröity
Ilmoittajan/omistajan tiedot: nimi, sähköposti ja puhelinnumero
Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme vahvistuksen sekä maksutiedot sähköpostiisi, mikäli pentutreffeillä on
vielä tilaa. Tämän jälkeen maksu on suoritettava kolmen päivän sisällä.
Yksi ilmoittautuminen oikeuttaa yhden koiran sekä yhden ihmisen sisäänpääsyyn ja osallistumiseen Royal
Canin Pentutreffeille Lemmikkimessuilla sunnuntaina 25.3.2018.
Pennun ja osallistujan ihmisperhejäsenet ja ihmisystävät ovat tervetulleita seuraamaan workshoppeja.
Lipun messuille voi ostaa etukäteen Paviljongin lippukaupasta:
http://www.paviljonki-klubi.fi/paviljonkiklubi/?page=ticket&evid=213
Jokainen pentutreffiläinen saa Royal Canin Pentutreffituotepaketin, joka sisältää koulutusvälineitä, joita
tarvitset päivän aikana.
Showlinkin osastolta B2-205 yllätyslahja jokaiselle pentutreffiläiselle.

Löydät myös kouluttajat tapahtumasta omilta osastoiltaan – Eläinkoulutus Onni osasto B2-407 ja
Koirapalvelu Taidogas xxx

Lisätietoja Royal Canin Pentutreffeista ja Kids & Pets -tapahtumasta
Showlink Oy, projektipäällikkö Erika Paqvalin-Skurnik
puh. 050 388 6370, erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi
Linkit:
Royal Canin Pentueskari http://www.royalcanin.fi/uutiset2/tapahtumat/royal-canin-pentueskari
Eläinkoulutus Onni http://elainkoulutusonni.com/
Koirapalvelu Taidogas https://www.koirapalvelutaidogas.fi/
Showlink Oy http://www.showlink.fi/show/

