Dansk Dalmatiner Klub inviterer til Klubudstilling 30. – 31. maj 2015
Sted

Udstillingerne afholdes ved Lyngborgen, Enebærvej 4, Ellinge Lyng, 4560 Vig

Dommere

Den 30.05.15 – Phyllis Poduschka-Aigner, AU
Den 31.05.15 – Martin Klopsch, DE

Udstilling

Det er 2 separate certifikatudstillinger – med cert’er begge dage

Tilmeldingsfrist

Se Hundeweb.dk

Tilmelding

Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk

Rabat

Rabat gives ved tilmelding af samme hund til både lørdag og søndag.
Rabatten tilbagebetales på udstillingsstedet med Dally Dollars, som udleveres.
Disse kan anvendes til f.eks. køb af øl, vand, vin og ”stadeplads”.
1 hund i 2 dage : Rabat: 60,- i Dally Dollars
2 hunde i 2 dage: Rabat 2 x 60=120,- i Dally Dollars
Yderligere hunde på samme måde.
Babyer og hvalpe
1 hund i 2 dage : Rabat: 40,- i Dally Dollars
2 hunde i 2 dage: Rabat 2 x 40=80,- i Dally Dollars
Yderligere hunde på samme måde.

Udenlandske
udstillere

”Stadeplads”
De, der ikke overnatter, skal betale yderligere kr. 50,- pr. hund (dette er
blevet os pålagt af stedets udlejer). Dette bedes betalt på stedet – evt. i form
af Dally Dollars.
Husk kopi af stamtavle skal fremsendes til havegaarden@os.dk samtidig med
tilmeldingen, hvis hunden ikke tidligere har været udstillet i Danmark.

Bespisning

Bespisning dækker:



Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad (festmenu)
Søndag: Morgenmad og frokost

Priser:





Fuld bespisning i alt kr. 400,- pr. person
Ekskl. morgenmad lørdag og søndag: kr. 350,Kun festmenu lørdag: kr. 250,Frokost lørdag + søndag: kr. 150,-

Børn under 12 år betaler kun halv pris!
Drikkevarer bedes købt på stedet for at støtte klubben.
Indkvartering

Dalmatinerklubben har på udstillingsstedet et antal værelser, som fordeles efter
”først til mølle” princippet:
Pris: kr. 550,- pr. person.
Prisen dækker to overnatninger fra fredag kl. 18 og frem til søndag
eftermiddag. Det er ikke muligt at reserve værelse for én overnatning.
Sengetøj og håndklæder skal medbringes.

Camping

Pris kr. 150,- pr. person for hele weekenden.
Indkvartering kan ske fra fredag kl. 18.00.

Bankkonto

Indbetaling for bespisning, indkvartering eller camping sker til klubbens
bankonto:
Reg.nr. 1551 – Konto nr. 3138034763.
Påfør venligst besked om hvad betaling dækker - herunder antal personer.

Bestilling og
kontakt

Vedlagte bestillingsseddel for booking af overnatning samt bestilling af
bespisning mailes til: havegaarden@os.dk
 Spørgsmål til overnatning og bespisning til:
 Spørgsmål til udstillingstilmelding:
Peter Rasch – E-mail: havegaarden@os.dk

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. Udstilling:
Niels Ørbæk
: sekr@dalmatinerklub.dk
Jens Møller Christensen: formand@dalmatinerklub.dk

Annoncer

Det vil være muligt for opdrættere at få annonce i programmet. Pris 100,-

Frister:





Indkvartering: Sidste frist for booking af overnatning: 13.05.15
Bespisning: Sidste frist for bestilling af forplejning:
13.05.15
Annoncering: Sidste frist for bestilling af annonce:
13.05.15

Der er rigtig mange forskellige opgaver, der skal fordeles og udføres under en klubudstilling.
Og vi hjælpes alle ad, som vi har tradition for. De danske udstillere vil blive kontaktet for
tildeling af opgaver.

Bestillingsseddel

(Mailes til : havegaarden@os.dk)

NAVN:
E-MAIL / TELEFON:
BOOKING AF OVERNATNING
Prisen dækker to overnatninger fra fredag kl. 18 til søndag eftermiddag. Det er ikke
muligt at reserve værelse for én overnatning. Sengetøj og håndklæder skal medbringes.
Pris: kr. 550,- pr. person.
Antal personer:_____
CAMPING
Pris: kr. 150,- pr. person.
Antal personer:_____
BESTILLING BESPISNING (Børn under 12 år betaler kun halv pris)



Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad (festmenu)
Søndag: Morgenmad og frokost

Priser:





”A”: Fuld bespisning i alt kr. 400,- pr. person
”B”: Ekskl. morgenmad lørdag og søndag: kr. 350,”C”: Kun festmenu lørdag: kr. 250,”D”: Frokost lørdag + søndag: kr. 150,-

Antal ”A”:_____
Antal ”B”:_____
Antal ”C”:_____
Antal ”D”:_____
SAMLET BETALING
BOOKING AF OVERNATNING
Antal x 550,I alt___
CAMPING
Antal x 150,-

I alt___

BESTILLING BESPISNING
Antal ”A” x 400,- I alt____
Antal ”B” x 350,- I alt____
Antal ”C” x 250,- I alt____
Antal ”D” x 150,- I alt____
I alt____
Betaling: Overføres til bankkonto som ovenfor beskrevet. Eller kontant på stedet til
kasseren

