54. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2022, Luhtakangas, Puolanka
54th Kainuu Orienteering Week 3.-8.7.2022, Luhtakangas, Puolanka, Finland
KOIRAPARKKI / DOG’S DAYCARE
Koiraparkin ilmoittautumislomake / Dog’s daycare entry form
Koiran nimi / dog’s name:______________________________________________________
Koiran rotu / dog’s breed:______________________________________________________
Koiran ikä / dog’s age___________ Koiran sukupuoli / dog’s gender:__________________
Luonne / dog’s character: _____________________________________________________
Sairaudet / diseases:__________________________________________________________
Ruokitaanko koira koiraparkissa olo aikana (vain koiran omilla eväillä) /
is food/nutrition needed during the day care (food must be provided from the owner):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Muuta huomioitavaa koirasta /
Other important things to notice about the dog:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Kun tuot koiran hoitoon koiraparkkiin, niin varaa koiralle mukaan seuraavat asiat:
Koiran oma vesikuppi, makuualusta, hihna ja häkki (tarvittaessa)
When you bring your dog for a daycare, please reserve for your dog:
Dog’s own water cup, mattress, walking strap and cage (if needed)
Omistajan yhteystiedot (tai muun läheisen Rastiviikon aikaisen yhteyshenkilön yhteystiedot):
Owner’s information (or the custodian’s during the Kainuu O-Week):
Nimi / name:_______________________________________
Sähköposti / email:__________________________________
Puhelin / phone:____________________________________
Ennakkoilmoittautuminen 30.6.2022 asti, lähetä tämä lomake täytettynä sähköpostitse osoitteeseen
koiraparkki@rastiviikko.fi. Ilmoittautumisesta lähetetään asiakkaalle vahvistus sähköpostiin.
Pre-entry by 30th of June 2022: send this form (filled in) via email to koiraparkki@rastiviikko.fi. After
registration we will send the confirmation to the client’s email address.
Yhteyshenkilö / Contact person: Tiina Köngäs, +358 44 5110401, koiraparkki@rastiviikko.fi

Hinnat / prices:
Ennakkoilmoittautuneet 30.6. mennessä / Pre-entry by 30th June:
8 € /päivä/day, 20 € /viikko/week
Paikan päällä ilmoittautuvat / On-site:
12 € /päivä/day, 25 €/viikko/week
Maksut:
Maksu suoritetaan paikan päällä KRV-infoon (maksukortti / käteinen)
- ota KRV-infosta maksukuitti mukaan ja toimita se koiraparkkiin, kun viet tai haet koiraa
- koiran voi tuoda hoitoon ennen kilpailukeskukseen menoa ja maksaa hoitopäivän KRV-infossa
ja pois lähtiessä tuoda maksukuitin koiraparkkiin
Payments:
Pay the dog’s daycare into the Competition Centre’s KOW info (credit/debit card / cash)
- take a receipt of the payment with you and deliver it into the dog’s daycare
- you can bring your dog for a daycare before entering to the Competition Centre -> do the
payment in Competition Centre’s KOW info -> bring the receipt with you when picking your dog
from the daycare
Aukioloajat / opening hours:
Su / Sun 3.7.: klo 12 – 18
Ti / Tue 5.7.: klo 9 – 16
To / Thur 7.7.: klo 9 – 16
Pe / Fri 8.7.: klo 9 – 16
Yhteyshenkilö / Contact person: Tiina Köngäs, +358 44 5110401, koiraparkki@rastiviikko.fi

