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Erikoisnäyttelyn järjestämisohje alaosastoille ja kerhoille
•

Erikoisnäyttely tulee anoa Suomen Kennelliitolta 30.9. mennessä. Erikoisnäyttelyn anoo SRY Oma
Koira- palvelun kautta. Järjestävä taho voi olla SRY, alaosasto tai kerho ja SRY anoo näyttelyä
järjestävän tahon ilmoittamalle päivälle. Erikoisnäyttelyiden anominen tulee tehdä kaksi vuotta
ennen aiottua näyttelyä (esim. vuoden 2019 erikoisnäyttely tulee anoa 30.9.2017 mennessä).

•

Näyttelyn järjestelyyn liittyvät asiat ovat järjestävän tahon hoidettavia asioita.

•

Erikoisnäyttelyn mainostaminen yhdistyksen lehdessä, Internet-sivuilla sekä Facebook-sivustolla:
Lehteen 6 on hyvä saada seuraavan vuoden erikoisnäyttelystä ensimmäinen mainos.
Näyttelyvuoden lehteen nro 1 toinen mainos sekä ilmoittautumiskaavake, ilmoittautumisohjeet,
hinnat, tuomariesittelyt jne. Samat tiedot tulee toimittaa ajoissa www-sivujen päivittäjälle sekä
yhdistyksen sihteerille Facebook sivujen päivitystä varten. Kaikissa mainoksissa tulee huomioida
sponsorien näkyvyys. Mainokset tekee järjestävä taho.

•

Järjestävällä taholla on mahdollisuus hakea tapahtumaan yhdistykseltä tappiotakuuta.

•

Tappiotakuun hakemiseen liittyvät tiedot löytyvät http://www.rottweiler.fi
Kello- ja mestaruuskisan ja erikoisnäyttelyn tappiotakuu DOC / PDF sekä erikoisnäyttelyn
budjettimalli

•

Kyseinen takuu on mahdollista saada, mikäli järjestävä alaosasto/kerho on etukäteen toimittanut
taloustoimikunnalle tapahtumaa koskevan budjetin vähintään 3 kuukautta ennen ko. tapahtumaa.

•

Järjestävän tahon tulee riittävän aikaisin olla yhteydessä edellisen vuoden näyttelyn järjestäjään ja
tarkistaa ketkä ovat voittaneet erikoisnäyttelyssä jaettavat kiertopalkinnot, ja pyytää asianosaisia
toimittamaan kiertopalkinnot ajoissa uudelle järjestäjälle tai toimittamaan ne viimeistään
näyttelypäivänä näyttelypaikalle.

•

SRY toimittaa järjestävälle taholle sponsorisopimuksien tiedot niiltä osin jotka koskevat kyseistä
tapahtumaa

•

Järjestäjä tutustuu SRY:n sponsorisääntöihin ja huolehtii että voimassa olevia sponsorisopimuksia
noudatetaan kaikilta osin. Mikäli näissä on epäselvyyttä, tulee järjestäjän olla viipymättä
yhteydessä SRY:n sihteeriin tai puheenjohtajaan.

•

Pikaisesti näyttelyn jälkeen järjestäjän tulee toimittaa yhdistykselle lehteen, www- ja Facebook
sivuille laitettavaksi näyttelyn viralliset tulokset ja kiertopalkintojen saajat. Lehteä, www- ja
Facebook sivuja varten tulee toimittaa valokuvia, joissa sponsorinäkyvyys on huomioitu sekä
lähettää lehteä varten tuomarikertomukset. Lähetettävissä valokuvissa tulee mainita koiran nimi,
omistaja sekä valokuvaaja.

•

Järjestäjän tulee lähettää näyttelyn jälkeen SRY:n sihteerille täytetty katalogi, jonne on merkattu
sijoitukset.

