Kiállítási etikett!
Köszöntjük a látogatókat a macskakiállításon. Kérjük önöket az alábbi szabályok
betartására, a cicák nyugalma érdekében, és a kiállítókkal és rendezőkkel való
konfliktusok elkerülése végett.
- A kiállítási területen a cicák kiállítói ketrecekben vannak, ahol egész közelről
lehet megtekinteni őket.
- Lehetőleg ne lökdössék a ketreceket, és figyeljenek arra hogy a kisgyermekek se
tegyék ezt. A ketrecekbe ne nyúljanak be, a fóliával, hálóval védett ketreceknél
ne húzzák el azokat. Ezek kölcsönösen az önök és a cicák védelmében van.
- Néhány kiállító engedi hogy megsimogassa a cicát, de mindenképpen előre
kérjen engedélyt, és használjon kézfertőtlenítőt.(a kiállító biztos adni fog).
MINDEN SIMOGATÁS ELŐTT KELL A KÉZFERTŐTLENÍTÉS!
NE legyen erőszakos. Ha nem engedik simogatni a cicát az nem Ön ellen szól.
Lehet, hogy a cica stresszes a zajtól, vagy nem szereti ha idegenek simogatják,
esetleg még nem volt bírálaton.
- Ha egy kiállító éppen bírálatra viszi a cicát, ne próbálják megsimogatni. Inkább
adjanak helyet neki hogy minél előbb kiérjenek a bírói asztalhoz.
- A bírói asztalok előtt elhelyezett székek a kiállítók részére vannak elhelyezve,
kérjük ezeket ne foglalják el. A kihúzott kordonok mögé ne menjenek, és a
kisgyermekeket se engedjék oda. Bírálat közben ne zavarják a kiállítókat és a
cicákat sem. A bírói asztalhoz a látogatóknak tilos odamenni! Ne zavarják meg
a cicákat mert ez pontlevonással vagy esetleg kizárással is járhat.
- A kiállítás területén videók és fotók szabadon készíthetők, de kérjük
NE HASZNÁLJANAK VAKUT és SEGÉDFÉNYT! A cicák szeme nagyon
érzékeny, zavarhatja őket.
- Ne etessék a cicákat. A kiállítók ellátják kedvenceiket, egyik cica sem éhezik.
- A kiállítói és a bírálati területen kerüljék a nagyon hangos beszédet, zajt, esetleg
a gyerekek sírásást, visítását is próbálják megakadályozni. Ez nagyon
idegesítheti a cicákat. Lehetőleg lufit se vigyünk a kiállítási ketrecek közé.
- Figyeljenek gyermekeikre. Ne engedjék őket a ketrecek között szaladgálni. Egy
kedves, bájosan mosolygó gyermeknek a kiállítók sem tudnak ellenállni, és így
szívesen engedik majd a cicát megsimogatni.
A kiállítók és rendezők nevében is köszönjük figyelmét!
Nagyon kellemes, élményekben gazdag időtöltést kívánunk!
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