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Cairnterriereiden oma
ROTUPÄIVÄ 21.10.

Scandic hotel Rosendahlissa, Tampereella

Cairnihan on maailman paras rotu! Kiinnostaako sinua, millainen Cairnter-
rierin tulisi olla, että se toimii arkielämässä, metsälenkeillä ja harrastuksis-
sasi?  Pidämme yhteisen cairnien rotupäivän. Käymme läpi rotua yhdessä 
ja pääset katsomaan ja kokeilemaan, miten erilainen rakenne vaikuttaa 
koiraan ja sen liikkeisiin. Oletko miettinyt, mitä ne olkavarret ja lavat ovat, 
miten kulmauksia katsotaan? Osaatko katsoa omasta koirastasi, millai-
nen se on rakenteeltaan? Jos haluat kasvattaa, osaatko valita uroksen 
narttullesi?Jos sinulla on kotikoira, opi siitä lisää!

Iltapäivän vetää mukaansatempaava, karismaattinen ja hurmaava 
puhuja Juha Kares, joka näyttää Sinulle kädestä pitäen, miten katsot ja 
tutkit näitä asioita. Tämän päivän jälkeen osaat! Ihanaa keskustelua cairn-
ihmisten kanssa yhteisen rakkaan rotumme äärellä. Jokainen rodusta 
kiinnostunut on tervetullut mukaan!

Hyvään päivään kuuluu ilman muuta 
myös hyvä ruoka:
Ennen Rotupäivää on tarjolla Scandicin 
herkullinen aamukahvi, leipää, smoothieta
ja jogurttibaari sekä appelsiinimehua.

Lounasaikaan tarjolla on:
Päivän keitto, salaatti- ja delibuffet ,
kolme lämmintä pääruokaa
teetä, reilun kaupan luomukahvia,
Scandic vesi  ja pieni makea jälkkäri

Iltapäivän tauolla tarjolla on:
iltapäiväkahvi, sisältyy patisserie (makeaa) 4 terveellistä  
vaihtoehtoa (hedelmiä, vihanneksia, smoothieta) 2 suolaista 
tuotetta, teetä, Scandic vesi, Itse tehty limonadi, 
reilun kaupan luomukahvia ja tottakai 
erikoisruokavaliot huomioidaan.

Tähtivieraammekasvattaja ja ulkomuototuomariJuha KaresOlet varmasti lukenutJuhan blogitekstejäkennel Chix Choix...

Koko paketti sis. ruoat

maksaa

Cairnterrierikerhon 

jäsenille vain 30 €

Sitovat ilmoittautumiset 

15.9. mennessä
Sinikka Jokiselle

sinikka.jokinen@cairnterrierikerho.fi

Voit tulla jo lauantaina hotel Rosendahliin.
Hotelli on hyvien kulkuyhteyksien päässä,
rautatieasemalta pääset bussilla nro 25 hotellin 
eteen. Omalla autolla tullessa, pihalla on runsaas-
ti ilmaisia parkkipaikkoja. (os. Pyynikintie 13, Tre)

Varaaminen
Hotellista on varattu kiintiö cairnväelle
Jokainen majoittuja varaa huoneensa 
itse suoraan hotellin myyntipalvelusta, 
alla olevia yhteystietoja sekä varaus-
tunnusta CAI211018 käyttämällä 
07.10.2018 mennessä.

Yhden hengen huone
118.00

Kahden hengen huone
138.00

HUOM! Lemmikkilisä 20 €/ vrk / huone. 
Lemmikkihuoneen tarpeesta ilmoitettava varatessa.

Tule viettämään samalla ihana syysviikonloppu, nauti upeista 
Pyynikin maisemista. Scandic Rosendahl sijaitsee kauniilla 

paikalla Pyhäjärven rannalla Pyynikin puistossa, ja se on vain 10 
minuutin ajomatkan päässä Tampereen keskustasta.

Järjestäjä Cairnterrierikerho ry. Tilaisuus järjestetään, jos ilmoittautumisia on vähintään 20

Alustava aikataulu: 
Aamupala klo 9–10

Rotupäivän aamu klo 10-12
Ruokailu klo 12–13

Rotupäivän iltapäivä klo 13–14.30
Kahvi klo 14.30–15

Rotupäivä jatkuu klo 15–16.30

Tervetuloa
Rotupäivään!


