VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA UTSTÄLLARE – VKs internationella utställning 2021
LÖRDAG, UTSTÄLLNING A & B
Vi delar nu upp lördagens utställningar ytterligare:
7.00‐8.00 Incheckning Kategori 1
11.00‐12.00 Incheckning Kategori 3 & 4
SÖNDAG, UTSTÄLLNING A & B
7.00‐8.00 Incheckning Kategori 2 & Huskatt
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
HÅLL AVSTÅND
Katternas vaccinationer ska uppvisas i samband med incheckning.
HÅLL AVSTÅND
Vi kommer INTE tillåta några gäster under utställningen utan endast utställare som erhållit
bekräftelse. Personer som kommer utöver utställaren ska föranmälas och godkännas via mail till
vkutst21@gmail.com
HÅLL AVSTÅND
Veterinärbesiktning kommer ske genom flygande besiktningar vid buren.
HÅLL AVSTÅND
Vi ber er att hålla er vid buren, dvs vid anvisad plats, större delen av utställningen. Medtag en stol per
person och eventuellt ett utställningsbord. All form av ”kattutställningscamping” avböjes å det
bestämdaste!
HÅLL AVSTÅND
Vår utställning är INTE assistentburen vilket innebär att du själv måste ta med dig din katt till
domaren. Vid domarbordet vill vi undvika trängsel så vi vill endast ha ägare, assistent och domare vid
domarborden. Övriga stannar bakom avspärrningen och håller avstånd.
HÅLL AVSTÅND
När din katt tävlat klart hämtar du din bedömningssedel. Vi vill ha så få personer i lokalen som
möjligt och vi önskar att du tyst och stilla packar ner dina saker och din katt och lämnar lokalen i lugn
och ro. Det kommer finnas en utcheckning där du meddelar att du lämnar utställningen så vi har koll
över hur många personer som finns kvar i lokalen. Det finns ingen angiven tid när man får lämna utan
alla ges möjlighet att gå när katten är färdigtävlad.
HÅLL AVSTÅND
Under panelerna förväntar vi oss att endast de utställare som gått vidare är kvar i lokalen. Panelerna
kommer hållas skilda i tid ifrån varandra och det är två paneler i varje klass eftersom det är två
utställningar.
HÅLL AVSTÅND
Lyssna noga vad som sägs i högtalarna så du inte missar viktig information.
HÅLL AVSTÅND

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA UTSTÄLLARE – VKs internationella utställning 2021
Det här ÄR en annorlunda utställning och vi hoppas på stor hänsyn och att alla är rädda om varandra.
HÅLL AVSTÅND

