2 dagen met toekenning van CAC en jeugd CAC
23. en 24. maart 2019

Plaats:
Fletcher Parkhotel-Restaurant Val Monte
Oude Holleweg 5
6572 AA Berg en Dal

Verloop programma
Zaterdag:
12:30 Uhr - s'middagsvan de showpapieren.
12:50 Uhr - s'middags presentatie van de keurmeester met een champagne-ontvangst
13 Uhr - start van de keurmeester

Keurmeester: Petra Herbst-Schmoll (D)
Bijkomend aanbod
Groottemeting en tandcontrole
Leden (SWC e.V.): gratis
Niet-leden : 10.- Euro / per Hond
Ca. 19 Uhr – gezamelijk diner met het overhandigen van de certificaten

Zondag:
9:50 Uhr s'middags presentatie van de keurmeester
10 Uhr start van de keurmeester

Keurmeester: Henk van Essen (D)

Kamerreservering per e-mail aan:

info@parkhotelvalmonte.nl
Geef altijd de resevation number aan
Reservation number : F76-GFC1733

Package content:
3 day package with arrival on 22 March 2019
• Two overnight stays in the hotel with breakfast buffet
• One main course dinner on 23 March 2019
Rate: € 120,00 per person in a twin room
Or
2 day package with arrival on 23 March 2019
• One overnight stay in the hotel with breakfast buffet
• One main course dinner on 23 March 2019
Rate: € 80,00 per person in a twin room
Supplements:
€ 2,00 per person per day local tourist tax
€ 25,00 per person per night single supplement if applicable
€ 5,00 per dog per night, with a maximum of 2 dogs per room

Groepen en inschrijfgeld
Gebruik alstublieft het online formulier en vul het zorgvuldig in.
Na ontvangst van u formulier ontvangt u een automatische bevestiging. Dat is heel
belangrijk,zodat je weet of je formulier is aangekomen.
Op de dag van de Show moet uw hond de leeftijd van de voor hem geschikte klasse bereikt
hebben.
Voor de eerste hond in de:
Jeugd klasse/ tussen klasse/ open klasse/ champion klasse/ gekastreerde honden/ veteraan
klasse
22 Euro per dag.elke verdere hond van een eigenaar 20 Euro per dag.
Babyklasse – 10.- Euro
Jüngstenklasse – 10.- Euro
Juniorhandling – 10.- Euro
Juniorhandling is een klas waarbij kinderen tot 18 jaar hun hond presenteren en laten zien dat zij het ook KUNNEN!

Paarklasse /Zuchtgruppe – 20.- Euro

U hebt 2 opties om de registratiekosten te betalen. Bequem over het clubaccount of op de dag
van de Show ´s`ochtends in contanten. Maar let op dat het aanmelden verplicht tot betaling,ook
als u niet verschijnt!

