Kennelpiirin näyttelytarvikkeet
Kennelpiiri vuokraa näyttelyissä tarvittavaa kalustoa ja tarvikkeita (tuomariteltat, kehäpöydät ja –tuolit, kehänarun
kiinnitysnastat, kehälaatikot, järjestysmiesliivit ym.)
Etusija vuokrattaessa on piirin jäsenyhdistyksillä ja piirin alueella toimivilla muilla Kennelliiton alaisilla
kennelyhdistyksillä. Ei‐Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksille vuokra on 50 % suurempi. Korotettua vuokraa
sovelletaan myös silloin kun rotujärjestön järjestämä kennelpiirin tapahtuma on piirin alueen ulkopuolella.
Vuokraushinnat 1.9.2018 alkaen
Lainattavissa
Mikrosirulaite
Kehätarvikepakkaus*
Trimmauspöytä
Ylimääräinen pöytä
Ylimääräinen tuoli
Ylimääräinen teltta
Toriteltta
Kertakorvaus, koko varasto
Haitariteltta 4x4 m
Koko varasto + haitariteltat
Työtunti, jos tavaroita
joudutaan kunnostamaan
Tavaroiden luovutus ja
vastaanotto

Kappaletta

Hinta
jäsenyhdistyksille
à€
6,‐
12,‐
4,‐
4,‐

Hinta ei‐
jäsenyhdistyksille
à€
10,‐
18,‐
6,‐
6,‐

2,‐
6,‐
15,‐
250,‐
35,‐
350,‐

3,‐
10,‐
22,‐
350,‐
45,450,-

1h

35,‐

35,‐

1

20,‐

20,‐

4
10
20
30 uutta valk. + 25
koottavia kevytpöytiä
70
10
5
1 kerta
3

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja kehänauhan kiinnitysnastat).
Vuokrauksen yhteydessä laaditaan vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitoutuu palauttamaan tarvikkeet puhtaina,
kuivina ja ehjinä. Mikrosirulukulaitteen voi noutaa aikaisintaan kolme (3) päivää ennen tapahtumaa ja se tulee palauttaa
viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa tapahtumasta. Varastonhoitaja voi tarvittaessa rajoittaa käyttöajan vieläkin
lyhyemmäksi. Mikäli vuokraaja varaa koko varaston on varaston koko/osittaisesta peruutuksesta ilmoitettava vähintään 4
viikkoa aiemmin, muutoin peritään kertakorvaus kokonaisuudessaan. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti
(sähköpostilla vastaanottokuittauksin) varasto@hskp.net.
Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin Seudun kennelpiirin tilille FI51 1458 3000 1011 79 kahden viikon kuluessa
tapahtumasta, jossa tarvikkeita on käytetty.
Piirin näyttelytarvikevaraston osoite on Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Tilat sijaitsevat katutasossa, ovessa on
Helsingin Seudun Kennelpiirin nimikilpi.
Varaukset pääosin sähköpostitse: varasto@hskp.net ja puhelut vain iltaisin klo 18–21:
Yhteyshenkilöt: Anu Heikkinen, puh. 040 571 4266, varalla Tiina Flyström, puh. 040 501 7165

Helsingin Seudun kennelpiirin näyttelykatokset
Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä näyttelykatosta hintaan 60 euroa / katos / viikonloppu. Katoksen koko on 12 x 12
metriä ja niitä voi vuokrata myös yksittäin.
Katoksen alle voi sijoittaa neljä kehää siten, että katos kattaa kehätoimitsijoiden pöydät ja tuomarit voivat suorittaa
koirien arvostelun katoksen suojassa.
Katoksia voi pääsääntöisesti käyttää Helsingin Vinttikoirakerhon hallinnoimalla alueella eli Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa. Mikäli vuokraaja haluaa käyttää katoksia muualla kuin mainitulla alueella, vuokraajan on itse
järjestettävä katoksien kuljetus. Huom. Piirin katoksen säilytysperäkärryä EI voi käyttää katosten kuljettamiseen.
Vuokraajan on huomattava, että Ari Sokoloffin tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava valvomassa
tapahtumapaikalla katoksien pystyttämistä ja purkamista. Vuokraajan on suoritettava ko. toiminnoista vastaavalle
henkilölle matkakorvaukset, päiväraha ja mahdollinen majoitus.
Katokset on varattava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Helsingin Seudun kennelpiiriltä sähköpostitse
leena.harjapaa@hskp.net tai puhelimitse 050 355 2469 (Huom! ei tekstiviestejä ). Varauksia ei kuitenkaan oteta 12 kk
ennen tapahtumaa.
Vuokraajan on sovittava Ari Sokoloffin puh. 0400 434 492 kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa katoksien
käsittelyyn tarvittavan työvoiman määrästä ja aikatauluista. Vuokraaja on velvollinen noudattamaan sovittuja
aikatauluja. Ari Sokoloffin tai hänen valtuuttamansa henkilön on aina oltava mukana katosten pystyttämisessä ja
purkamisessa
Peruutusehdot:
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa sähköpostitse vastaanottokuittauksin varausosoitteeseen viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen tapahtumaa veloituksetta. Kennelpiiri lähettää peruutuksen vastaanottamisesta lähettäjälle
vahvistuksen.
Peruutus 14 vrk – 3 vrk ennen tapahtumaa: peruutuskulut 50 % kokonaisvuokrasta
Alle kolme (3) vuorokautta ennen tapahtumaa palautusta: peruutuskulut 100 % kokonaisvuokrasta
Katoksien vuokra ja peruutusmaksut on suoritettava Helsingin Seudun kennelpiirin tilille FI51 1458 3000 1011 79 kahden
viikon kuluessa tapahtumasta, jossa katoksia on käytetty.

