Hei alpakoiden ja laamojen ystävät ja kasvattajat
Suomen alpakka- ja laamayhdistys järjestää alpakka- ja laamanäyttelyn oheistapahtumineen 27.4.28.4.2019 Salossa Moision koululla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.
Tapahtuma tulee olemaan kaksipäiväinen yleisötapahtuma.
Tapahtumasta pyrimme luomaan iloista ja rentoa hyvänmielen tapahtumaa kaikille osallistujille
ja yleisölle. Pyrimme ottamaan oppia aiemmista tapahtumista, jotta järjestelyt sujuvat entistä paremmin.
Kyseessä on yhdistysvuoden ainut näyttelytapahtuma. Osallistuvan eläimen tulee kuulua Suomen alpakkaja laamayhdistys ry:n eläinrekisteriin. Tapahtumaan osallistuvalla alpakalla tai laamalla tulee olla mikrosiru
tai muu tunnistemerkintä.
Myös vapaaehtoisia kaivataan viikonlopun ajalle eri järjestelytehtäviin, ja miksei myös jo ennen
tapahtumaa hoidettaviin tehtäviin. Jos olet käytettävissä, ilmianna itsesi näyttely- ja
tapahtumatoimikunnalle laittamalla viestiä sihteeri@alpaca.fi tai suoraan Janne Sulinille esim. facebookin
kautta.

Tapahtuma
Tapahtuma on kaksipäiväinen.
Lauantain ohjelmaa (avoin yleisölle 12-16)
-

villanäyttely

-

alpakka- ja laama-agility kilpailu ja näytökset

-

tuotemyyjäiset

Sunnuntain ohjelmaa (avoin yleisölle 10-16)
-

alpakka- ja laamanäyttely

-

luento ja hands on -koulutus, aiheena alpakanvillan jalostus

-

tuotemyyjäiset

Näyttelytuomarina ja luennoitsijana toimii Australian Alpaca Associationin virallinen tuomari Natasha Clark.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Mahdollisimman monen osallistujan
toivotaan olevan paikalla sekä lauantaina ja sunnuntaina, jotta esillä olisi mahdollisimman paljon eläimiä
koko ajan yleisön nähtävissä. Eläimille järjestetään omat aitaukset tarpeiden mukaan, sekä yöpyville
eläimille vartiointi. Tapahtuma on ulkona teltoissa.
Jos olet kiinnostunut järjestämään muuta aktiviteettiä yleisölle, esim. talutusta tai vastaavaa, ota yhteyttä
allekirjoittaneeseen janne.sulin@jsulin.fi tai vaikka soita 040 678 2266.

Mikäli yhteistyökumppaneissasi on potentiaalisia tuotemyyjiä, muista myös vinkata tapahtumasta heille.

Näyttelykatalogiin (koko A5) on mahdollista ostaa mainoksia esimerkiksi tilallenne ja toivomme myös
mahdollisimman monen tarjoavan tätä mahdollisuutta yhteistyökumppaneilleen.
Katalogimainosten hinnat: ¼ osa sivu 60€, ½ osa sivu 100€ ja koko sivu 150€

Ilmoittaudu tapahtumaan oheisten linkkien kautta. Ilmoittautuminen näyttelyiden osalta päättyy
10.3.2019
Villanäyttelyn osallistumismaksu 20€ / osallistuva villa. Ilmoittaudu tästä
Laamanäyttelyn osallistumismaksu 20€ / osallistuva eläin, jos eläimet esillä koko tapahtuman. 30€ /
osallistuva eläin, jos paikalla vain sunnuntaina. Ilmoittaudu tästä
Alpakkanäyttelyn osallistumismaksu 20€ / osallistuva eläin, jos eläimet esillä koko tapahtuman. 30€ /
osallistuva eläin, jos paikalla vain sunnuntaina. Ilmoittaudu tästä
Luento ja hands on -koulutus, osallistumismaksu 20€ / jäsen, 50 € / ei jäsen. Ilmoittaudu tästä
Myyntipaikka 25€ / myyjä. Ilmoittaudu tästä

Näyttely- ja tapahtumatoimikunnan puolesta,
Janne Sulin

Liitteet:
näyttelysäännöt

