PRZYDATNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
O której godzinie należy przybyć na wystawę Crufts z psem?
Radzimy dotrzeć na teren wystawy między godziną 7:00 a 8:00. Później natężenie ruchu wzrasta i lepiej przybyć
wcześniej, by spokojnie usadowić psa na jego stanowisku. Rano należy przeznaczyć około godzinę na dotarcie
z parkingu do wyznaczonego stanowiska. Z niektórych parkingów odbywają się wahadłowe kursy autobusów,
którymi mogą podróżować również psy. Jednak spacer z parkingu to dodatkowa porcja ruchu dla psa.
Parkowanie
Wystawcy mogą złożyć na formularzu zgłoszeniowym wniosek o kartę parkingową. Karty wydawane są
odpłatnie. Opłatę można uiścić również w dniu przyjazdu. Wystawcom psów zaleca się w pierwszej kolejności
korzystanie z parkingów South lub East.
Co należy przywieźć ze sobą?
Wystawcy powinni mieć ze sobą:
• Własną miskę dla psa i wodę – jest to niezbędne
• Szczotkę dla psa
• Kocyk do przykrycia stanowiska
• Karty wstępu
Czy do Centrum Wystawowego NEC można dojechać z psem pociągiem?
Tak. Dworzec Birmingham International znajduje się dwie minuty drogi od NEC.
Zasady bezpieczeństwa
Prosimy nie zostawiać nigdy psa samego na stanowisku oraz pilnować wartościowych przedmiotów.
Gdzie można zapewnić psom trochę ruchu?
Na wystawie wyznaczono specjalne strefy do ćwiczeń (o podłożu trocinowym). Od wystawców oczekuje się
sprzątania po swoich psach na całym terenie wystawy. We wszystkich halach rozmieszczono stanowiska
z woreczkami na psie odchody.
Czy w razie potrzeby na terenie wystawy są obecni weterynarze?
Przez cały czas trwania wystawy na jej terenie obecny jest duży zespół weterynarzy. W nagłych wypadkach
leczenie jest bezpłatne. Należy pamiętać, że do ich zadań nie należy leczenie wcześniej istniejących schorzeń,
jednak każdy pacjent może liczyć na dobrą opiekę!
Gdzie można pielęgnować psy?
Zabiegi pielęgnacyjne można przeprowadzać w pobliżu swojego stanowiska, z zastrzeżeniem, że nie wolno
zastawiać przejść. Wyznaczono również specjalne oznakowane strefy dla ras wymagających dodatkowej
pielęgnacji. Należy zapoznać się z zasadami pielęgnacji psów na wystawach określonymi Regulaminem Kennel
Club i pamiętać o obowiązku sprzątnięcia wszelkich odpadów powstałych podczas pielęgnacji psa.
Służby porządkowe na ringach oraz dodatkowe wsparcie
Pracowników służb porządkowych w każdej grupie można rozpoznać po zielonych marynarkach i odznakach. Są
obecni we wszystkich halach wystawowych, a ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego przebiegu sędziowania
w ringach oraz udzielanie pomocy wystawcom w znalezieniu właściwego ringu oraz stanowiska. Służby
porządkowe pomagają również we wszelkich sytuacjach awaryjnych.
O której godzinie można opuścić wystawę?
Wszyscy wystawcy mogą opuścić hale wystawowe o godzinie 16:00. Pozwolenie na wcześniejsze opuszczenie
terenu wystawy udzielane jest wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.
Co dzieje się po zdobyciu przez psa tytułu Zwycięzca Rasy (BOB)?
Wystawca zwycięskiego psa zostanie poinformowany przez przedstawiciela służb porządkowych o konieczności
stawienia się o wyznaczonej godzinie w Arenie w miejscu zbiórki (collecting ring). Służby porządkowe w grupie
również służą wskazówkami.
Po przybyciu do Areny wystawcy są informowani o procedurze oceny psów przez sędziów w grupie. Wystawcy
pozują również do fotografii, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej z wynikami Crufts.
Należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na dotarcie do Areny oraz zabrać ze sobą cały bagaż. W miejscu
zbiórki wystawca może przebywać tylko z jedną dodatkową osobą towarzyszącą. Pozostali goście wystawcy
mogą obserwować konkurs w Arenie bezpłatnie każdego dnia oprócz niedzieli. Jeżeli pies wystawcy zdobędzie
tytuł Zwycięzcy Rasy w niedzielę, dwie osoby towarzyszące automatycznie otrzymają dwa bilety na konkurs Best
in Show.

Gdzie można odebrać wygraną?
Nagrody pieniężne nie są wypłacane podczas wystawy – zostaną automatycznie przekazane na konto
zwycięzców w ciągu 30 dni od zakończenia wystawy.
Do kogo kierować pytania związane ze zgłoszeniem do konkursu?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas trwania wystawy należy udać się do Punktu
Informacyjnego dla Wystawców mieszczącego się w Biurze Organizatora w Hali nr 3. Prosimy o natychmiastowy
sygnał w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Naszym zadaniem jest zapewnienie wsparcia
wystawcom i pragniemy, by wszyscy mogli cieszyć się bezproblemowym pobytem na wystawie.

